
 

Приложение №2 

СПИСЪК  

НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОТХВЪРЛЯНЕТО ИМ 

 

№ 

по 

ред 

Регистрационен 

номер 
Кандидат Основание за отхвърлянето 

1 
BG06RDNP001-

19.016-0002 

ЗП - ИЛЧО КРЪСТЕВ 

КРЪСТЕВ (Булстат за 

свободни професии 

(ЕГН): 6212213422) 

Проектното предложение не отговаря на условията за административно съответствие; 

- Кандидатът не отговаря на условията за допустимост; 

- Проектът не отговаря на условията за допустимост; 

- Не са спазени и други критерии, посочени в Условията за кандидатстване; 

1. Основна информация за проектното предложение, не е представена съгласно Приложение 1 

към Условията за кандидатстване. 

Представен е грешен документ, отнасящ се за процедура BG06RDNP001- 19.078 „МИГ 

Панагюрище, Стрелча, Лесичово – подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“. 

Основание за отхвърляне на проектното предложение е не представянето на документа или не 

представянето в посочения образец и формат „pdf“ или „jpg“ или не съдържа подпис от 

представляващия кандидата. 

2. Целите на проектното предложение не съответстват на целите на съответната процедура. 

Описаните цели в проектното предложение отговарят на процедура - BG06RDNP001- 19.078 

„МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“. 

В случай, че целите на проекта не са в съответствие и не допринасят за постигане на целите на 

конкретната процедура, проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 

 
 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО“ 

 



3. Дейностите по проекта не съответстват на дейностите, предвидени в процедура 

BG06RDNP001-19.016 МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти". 

В проекта са заложени дейности по закупуване на Доилна зала, тип Рибена кост 2х5 DeLaval 

HB 30. Този разход е допустим по процедура - BG06RDNP001- 19.078 „МИГ Панагюрище, 

Стрелча, Лесичово – подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“. 

4. Разходите по проекта не съответстват на обявените в процедура BG06RDNP001-19.016 МИГ 

Панагюрище, Стрелча, Лесичово - инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти ”. 

В проекта са заложени разходи за Доилна зала, тип Рибена кост 2х5 DeLaval HB 30. Този разход 

е допустим по процедура - BG06RDNP001- 19.078 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – 

подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“. 

5. Кандидатът е Земеделски стопанин, който не е регистриран по Търговския закон или Закона 

за кооперациите. 

В случай, че кандидатът не е някое от изброените допустими лица, съгласно т. 11.1. "Критерии 

за допустимост на кандидатите" от Условията за кандидатстване, проектното предложение 

следва да бъде отхвърлено. 

 

Подаденото проектно предложение на ЗП ИЛЧО КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ съответства на друга 

процедура с № BG06RDNP001- 19.078 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – подкрепа за 

инвестиции в земеделските стопанства“. 

2 
BG06RDNP001-

19.016-0004 

КРЪСТЕВ 62 ЕООД 

(ЕИК: 205743069) 

1. Съгласно т. 5 от Раздел 20 от Условията за кандидатстване по процедурата, когато при 

проверките се установи липса на документи или друга нередовност, КППП изпраща на 

кандидата уведомление чрез ИСУН за установените липси/нередовности и определя срок за 

тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от 7 дни. При непредставяне на 

изисканата допълнителна информация или разяснения в срок, проектното предложение може 

да бъде отхвърлено само и единствено на това основание или финансовата помощ намалена в 

съответствие с неотстранените нередовности или съответно да получи по-малък брой точки. 

След изтичане на срока за отговор, кандидата не е представил Решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по 

оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на 

вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за 

съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда 

(РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или 

Закона за водите, а е представил отново входящ № в РИОСВ.  

 



2. Съгласно т. 15 от Раздел 13.1 от Условията за кандидатстване 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 за 

кандидати микро-, малки или средни предприятия и 8 години за кандидати големи предприятия, 

считано от датата на подаване на проектното предложение – в случай на кандидатстване за 

разходи за: 

а) закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за 

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

изисква издаване на разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията. 

Кандидатът е представил Договор за отдаване под наем на недвижим имот от 07.11.2019 г., 

който касае само УПИ 5 - 547 кв.м. без наличието на помещение, в което да се помести 

закупуваното по проекта оборудване. След направена проверка на място е установено, че в 

посочения имот няма сграда и/или помещение, в което да бъде поставено закупеното по проекта 

оборудване. Не е представен Документ за ползване на имота/сградата/помещението за срок не 

по-малко от 6 години за кандидати микро-, малки или средни предприятия и 8 години за 

кандидати големи предприятия считано от датата на подаване на проектното предложение, тъй 

като инвестицията по проекта е насочена към закупуване и/или инсталиране на нови машини, 

оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството. В същото време 

кандидатът е пояснил в допълнителна информация, че необходимата за поставяне сграда ще 

бъде построена от „Кръстев 62“ ЕООД. Представил е и допълнително попълнена Таблица 2 към 

Бизнес плана „Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства за подпомагане по проекта, 

но са част от цялостния обект на инвестицията и без тях обектът не може да бъде завършен 

и/или да функционира самостоятелно“, в която са описани инвестиции за построяването на 

сграда, но не е представен одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически 

проект“ или „Работен проект (работни чертежи и детайли)“ в съответствие с изискванията на 

ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти от който 

да става ясно, кой е инвеститора – физическото лице Илчо Кръстев Кръстев или юридическото 

лице „Кръстев 62“ ЕООД. 

От представеното Разрешение за строеж става ясно, че инвеститор по проектното предложение 

е физическото лице Илчо Кръстев Кръстев, а не кандидата по процедурата „Кръстев 62“ ЕООД. 

 


