
 

                    

                                  

 

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ“ 

 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,  

КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ  

№ BG06RDNP001-19.567 МИГ ЗАВЕТ – КУБРАТ: ПОДМЯРКА 6.4 „ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ ” 

Първи период на прием (28.03.2022 г. – 31.05.2022 г.). Код на Процедурата в ИСУН BG06RDNP001 – 19.567 – S1 
 

Дата: 03.08.2022 г. 

 

№ 

 

Рег. № на 

проектното 

предложение  

 

Наименование 

на кандидата 

 

Наименование на 

проектното 

предложение 

 

Основание за недопускане до техническа и финансова оценка, 

съгласно Условията за кандидатстване 

 

1. 
BG06RDNP001-

19.567-0004 

„Мегапласт груп 

инженеринг“ 

ЕООД 

Инвестиция в 

производствени 

машини 

Съгласно раздел 14.2. Общи условия за допустимост на 

разходите, точка 11.2 от Условия за кандидатстване, в случай, че 

разходът, за който се кандидатства не е включен в списък с 

референтни разходи на ДФ „Земеделие”, то кандидатът следва да 

извърши пазарно проучване за гарантиране на пазарна цена на 

съответния актив/ услуга/ строителство чрез осигуряването на 

най-малко три съпоставими независими индикативни оферти в 

оригинал.  

Представените три оферти за закупуване на оборудване са 

несъпоставими и не съответстват на запитванията за оферти, 

както и на техническите характеристики на оборудването в 

Количествената сметка към Инвестиционен проект по част 

"Технология" за обект "Монтаж на допълнително технологично 

оборудване в съществуваща производствена сграда и 



 

идентификатор 40422.505.2227,3, област Разград, община Кубрат, 

гр.Кубрат.  

В резултат на това, не може да бъде извършена проверка на 

основателност на заявените разходи за 4 ОСЕН ОБРАБОТВАЩ 

ЦЕНТЪР ЗА АЛУМИНИЙ на стойност 206 535,65 лв. и за 

АВТОМАТИЧНА ДВУГЛАВА ОТРЕЗНА МАШИНА СЪС 

СЕРВОУПРАВЛЕНИЕ НА ЪГЛИТЕ на стойност 51 633,91 лв., 

съгласно раздел 21.1. Оценка на административното съответствие 

и допустимостта от Условия за кандидатстване. 

Следствие на отхвърляне като необосновани и неоснователни 

горепосочените разходи с общ размер на 258 169,56 лв., сумата на 

допустимите разходи става 0,00 лв., т.е. няма допустими разходи 

в проектното предложение и същото е недопустимо съгласно 

раздел 9. Минимален и максимален размер на безвъзмездната 

финансова помощ БФП за конкретен проект, а именно 

минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за 

проект, който не включва дейности за развитие на развитие на 

туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и 

развитие на туристически услуги) е в размер на 14 668,50 лева 

при интензитет на помощта 75 %, като в случаите на по-нисък 

интензитет, минималния размер на безвъзмездната финансова 

помощ за проект ще е по-нисък от 14 668,50 лева.  

Проектното предложение не отговаря на критериите за 

административно съответствие и допустимост и не следва да 

премине на следващ етап на оценка. 

2. 
BG06RDNP001-

19.567-0008 

„ХР Енерджи“ 

ЕООД 

Предоставяне на 

иновативни услуги и 

подобряване 

условията за 

развитие сред 

местното население 

в Беловец, Севар и 

Брестовене 

1. Допустимите категории разходи по проекта възлизат на 11 

088,00 лв., което не изпълнява изискването на раздел 9. 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова 

помощ БФП за конкретен проект от Условия за кандидатстване 

минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за 

проект, който не включва дейности за развитие на развитие на 

туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и 

развитие на туристически услуги) е в размер на 14 668,50 лева 

при интензитет на помощта 75 %, като в случаите на по-нисък 

интензитет, минималния размер на безвъзмездната финансова 

помощ за проект ще е по-нисък от 14 668,50 лева.  

2. Кандидатът е представил бизнес план, в който в Таблица 3 



 

Производствена и търговска програма кандидатът е заложил 

приходи от "Предоставяне на паричен кредит", "Предоставяне на 

ипотечен кредит" и "Застраховка на МПС".  

От кандидата е поискано пояснение как заложените дейности 

отговарят на изискването на раздел 13.2. Недопустими дейности, 

точка 3 от Условия за кандидатстване, че не се предоставя 

финансова помощ за хазарт, финансови услуги (в т. ч. 

извършването и предоставянето на платежни услуги).  

Кандидатът не е представил пояснение, с което да обясни 

допустимостта на изброените дейности.  

3. От кандидата е поискан документ за собственост или за 

ползване на имота, съгласно т. 9 от раздел 13.3. "Допустими 

проекти", II. Специфични изисквания от Условия за 

кандидатстване, а именно: „Проектите се изпълняват върху имот 

– собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на 

кандидата, към проектите се прилага документ за ползване на 

имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на 

подаване на проектното предложение, нотариално заверен и 

вписан в районната служба по вписванията. В случай на 

кандидатстване за разходи за: а) закупуване и/или инсталиране на 

нови машини, оборудване, обзавеждане и съоръжения, 

необходими за подобряване на производството/услугите; б) 

обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква 

издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ кандидатът 

следва да представи документ за собственост или документ за 

ползване на имота за срок не по-малко от 6 години, считано от 

датата на подаване на проектното предложение, нотариално 

заверен и вписан в районната служба по вписванията. 

Представеният от кандидата договор за наем, сключен на 

25.04.2022 г. не е нотариално заверен и вписан в районната 

служба по вписванията.  

4. По отношение на определяне на основателност на направените 

разходи са открити следните несъответствия: 

 - Кандидатът е представил решение за избор на изпълнител за 

разходите за изработка на корпоративен сайт с дата 16.05.2022 г., 

а в същото време представените оферти за изработка на 

корпоративен сайт са съответно: от "ТИНАТИН" ЕООД - 



 

издадена на 27.05.2022 г, от "Хаси - Роси" ЕООД - издадена на 

25.05.2022 г. и от "Зоди 90" ЕООД - издадена на 30.05.2022 г. 

Кандидатът е избрал изпълнител, преди да е извършил пазарно 

проучване съгласно изискванията на т. 11.2 от раздел 14.2 "Общи 

условия за допустимост на разходите" от Условия за 

кандидатстване. 

 - Кандидатът е представил оферти за закупуване на оборудване 

от Хаси - Роси ЕООД и ДиЗ Консулт ЕООД, в които оферираните 

количества не съответстват на запитването за оферта. 

Представеното решение за избор на изпълнител за разходите за 

закупуване на оборудване е с дата 16.05.2022 г., а в същото време 

представените оферти за закупуване на оборудване (лаптоп, 

принтер, касов апарат + ПОС терминал) са съответно: от ДиЗ 

Консулт ЕООД - издадена на 31.05.2022 г, от "Хаси - Роси" ЕООД 

- издадена на 25.05.2022 г. и от "Зоди 90" ЕООД - издадена на 

30.05.2022 г. Кандидатът е избрал изпълнител, преди да е 

извършил пазарно проучване съгласно изискванията на т. 11.2 от 

раздел 14.2 "Общи условия за допустимост на разходите" от 

Условия за кандидатстване. 

 - Кандидатът не е представил най-малко три съпоставими 

независими оферти в оригинал за доставка на 3 броя климатик, 

които съдържат наименование на оферента, срока на валидност 

на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на 

оферента, подробна техническа спецификация на 

активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен 

ДДС, ведно с направени от кандидата запитвания за оферти 

съгласно Приложение № 16. Не е представено решение на 

кандидата за избор на доставчик на климатик. Кандидатът не е 

изпълнил изискванията съгласно т. 11.2 от раздел 14.2 "Общи 

условия за допустимост на разходите" от Условия за 

кандидатстване. 

 - Кандидатът е представил решение за избор на изпълнител за 

разходите за консултантски услуги с дата 16.05.2022 г., а в 

същото време представените оферти за консултантски услуги са 

съответно: от ДиЗ Консулт ЕООД - издадена на 31.05.2022 г, от 

"Хаси - Роси" ЕООД - издадена на 26.05.2022 г. и от "Зоди 90" 

ЕООД - издадена на 30.05.2022 г. Кандидатът е избрал 



 

изпълнител, преди да е извършил пазарно проучване съгласно 

изискванията на т. 11.2 от раздел 14.2 "Общи условия за 

допустимост на разходите" от Условия за кандидатстване. - 

Кандидатът е представил решение за избор на изпълнител за 

разходите за изготвяне на Анализ Разходи- ползи с дата 

16.05.2022 г., а в същото време представените оферти за разхода 

са съответно: от ДиЗ Консулт ЕООД - издадена на 31.05.2022 г, от 

"Хаси - Роси" ЕООД - издадена на 26.05.2022 г. и от "Зоди 90" 

ЕООД - издадена на 30.05.2022 г. Кандидатът е избрал 

изпълнител, преди да е извършил пазарно проучване съгласно 

изискванията на т. 11.2 от раздел 14.2 "Общи условия за 

допустимост на разходите" от Условия за кандидатстване. 

 - Кандидатът е представил решение за избор на изпълнител за 

разходите за изготвяне на бизнес план с дата 16.05.2022 г. и 

Договор ДиЗ Консулт ЕООД с дата 17.05.2022 г. а в същото време 

представените оферти за изготвяне на бизнес план са съответно: 

от ДиЗ Консулт ЕООД - издадена на 31.05.2022 г, от "Хаси - 

Роси" ЕООД - издадена на 26.05.2022 г. и от "Зоди 90" ЕООД - 

издадена на 30.05.2022 г. Кандидатът е избрал изпълнител, преди 

да е извършил пазарно проучване съгласно изискванията на т. 

11.2 от раздел 14.2 "Общи условия за допустимост на разходите" 

от Условия за кандидатстване; 

 - Оферентите са свързани лица, тъй като ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ 

НИКОЛОВ е собственик на ЗОДИ 90 ЕООД и Д и З КОНСУЛТ 

ЕООД. 

 

ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ОТГОВАРЯ НА 

КРИТЕРИИТЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И 

ДОПУСТИМОСТ И НЕ СЛЕДВА ДА ПРЕМИНЕ НА СЛЕДВАЩ 

ЕТАП НА ОЦЕНКА. 

 


