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Регистър на отхвърлените проектни предложения на етап ОАСД по процедура за мярка  

Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, Процедура №BG06RDNP001-19.154 

 

Процедура 

№ 

 

Номер на ПП 

 

Наименование 

 

 

Кандидат Мотиви за неодобрение Етап на 

неодобрение 

BG06RDNP001-

19.154 

№BG06RDNP001-

19.154-0006 

„Насърчаване 

развитието на 

неземеделски дейности 

в селските райони, чрез 

обособяване на 

транспортен и 

логистичен терминал“ 

ИРИДА - К 

ЕООД 

ЕИК: 

204772503 

Съгласно Протокол №BG06RDNP001-19.154-S1-RP1/ 

17.03.2019г. от приключил етап ОАСД в ИСУН, проектно 

предложение № №BG06RDNP001-19.154-0006, с 

наименование „Насърчаване развитието на неземеделски 

дейности в селските райони, чрез обособяване на 

транспортен и логистичен терминал“  не преминава етап 

„ОАСД“. 

 

Проектното предложение не отговаря на критериите за АСД 

и следва да бъде отхвърлено на този етап със следните 

мотиви:  

 

1. Не са представени три съпоставими и независими оферти 

за обекта на инвестицията: представени са оферти от ДМД-

КЛБ ООД и ЕТ Пейчо Пейков-Атла Мария, в които не е 

посочено решение на Общото събрание за разпореждане с 

дълготраен актив недвижима собственост, както изисква 

Търговския закон. Третата оферта е представена от 

физическо лице, което няма регистрация по Търговския закон 

и е недопустим оферент. 

 2. Едноличният собственик на капитала на кандидата Ирида -

К ЕООД, Десислава Иванова притежава дялове и е 

съдружник в ДМД-КЛБ ООД, т.е. налице е свързаност между 

ОАСД 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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продавач и купувач, което е недопустимо в настоящите 

условия. 

 

 Независимо, че има още непълноти и допуснати грешки в 

представените документи, отстраняването на горните две 

забележки ще доведе до подобряване на бизнес плана и 

цялото проектно предложение, затова е изискано  единствено 

пояснение от кандидата, защо е допуснато офериране от 

физическо лице и защо е подписан предварителен договор за 

покупка с търговско дружество, в което едноличния 

собственик на капитала на кандидата има дялове, което е 

доказателство за свързаност и прави проектното предложение 

недопустимо за финансиране със средства от ЕЗФРСР. След 

комуникация с кандидата не е представено пояснение, а нови 

документи, които подобряват проектното предложение. 

BG06RDNP001-

19.154 

№BG06RDNP001-

19.154-0014 

„Преустройство на 

съществуваща сграда в 

агроаптека, цех за 

пакетиране и кол 

център“ 

КРАСИ 

АГРОТАЛ 

77 

ЕИК: 

203717379 

Проектното предложение не отговаря на критериите за 

оценка на етап ОАСД.  

След комуникация с кандидата отново не са представени 

изискуеми документи в съответния вид, образец и формат. Не 

са представени коректно изготвени следните документи:  

1. Декларацията за неприложими документи - отново е 

приложена празна;  

2.Бизнес план - не всички таблици са попълнени- таблица за 

социално икономически анализи е празна, не е попълнена 

таблицата за работни места, таблица 3 е попълнена само за 1 

година, таблица 7 -също, себестойност - не е коректно 

попълнена, няма описание на проекта, точка 2 - Пазарно 

проучване не е попълнена, няма обосновка за необходимостта 

от ремонтни дейности, лошо сканиран документ и и не 

отговаря на оригиналния образец.Не е представена обосновка 

за необходимостта от извършване на СМР. Във формат „xls“ 

също таблица за социално икономически анализ не е 

попълнена; 3.Представена е Декларация по чл. 4а, ал. 1 

ЗМСП с подпис/и, печат, но е празна отново; 4.Отчет за 

приходи и разходи за предходната финансова година или за 

последен приключен междинен период е представен за 

ОАСД 
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2017г., а предходната финансова година към датата на 

подаване на проектното предложение е 2018г.;  

5.Не е представена Инвентарна книга към датата на подаване 

на проектното предложение с разбивка по вид на актив, дата 

и цена на придобиване, а е прикачен годишен счетоводен 

амортизационен план;  

6.Не е представена Справка за дълготрайни материални 

активи – приложение към счетоводния баланс, към датата на 

подаване на проектното предложение, а е прикачена справка 

за дълготрайни материални активи към 31.12.2017г., която 

няма подпис на съставител;  

7. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и 

други разходи за труд, или Ведомост за заплати е представен 

за 2017г. и няма подпис на съставител. Към проекта е 

изискуемо представяне на Отчет за заетите лица, средствата 

за работна заплата и други разходи за труд, или Ведомост за 

заплати за предходната финансова година, считано към 

датата на подаване на проектното предложение;  

8. След комуникация с кандидата отново не са представени 

най-малко по три оферти за всеки разход, за който НЕ Е 

посочен код на референтния разход в Таблицата за 

допустими инвестиции, ведно с отправени от кандидата 

запитвания за оферти - прикачена е само една оферта, без 

декларация от оферента, че е уведомен, че няма да ползва 

предимство при провеждане на процедура по ПМС. Офертата 

е адресирана към получател, различен от кандидата. 

 Към офертата от строителя няма удостоверение за 

регистрацията му в камара на строителите. В прикачения от 

МИГ документ за информация "Списък с активи, дейности и 

услуги, за които са определени референтни разходи при 

извършване на строително - монтажни работи, създаване на 

трайни насаждения и земеделска техника" няма посочен 

референтен разход за преустройство на жилищни сгради. 

Номер на референтния разход не е записан и в таблица за 

допустими инвестиции.  

9. Таблица а допустими инвестиции във формат xls не е 
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приложена. В прикачения сканиран файл застроената площ 

на имота за преустройство е 265,7 кв.м., а в част архитектура 

на инвестиционния проект е записана ЗП 265 кв.м. и РЗП 

396,70 кв.м. Не става ясно застроената площ ли е обект на 

интервенция или РЗП е обект на интервенция на проектното 

предложение.  

10. Декларация за минимални и държавни помощи не е 

коректно попълнена. В регистъра на Министерство на 

финансите излиза информация за изплатени помощи в размер 

на 591,14 лв през 2018г.  

 

От представеното удостоверение за търговия с продукти за 

растителна защита издадено на 19.02.2019г., което е след 

датата на кандидатстване с това проектно предложение е 

видно, че търговският обект е на територията на гр. Горна 

Оряховица, който не е в териториалния обхват на МИГ. 

Какво ще става в помещението, което ще бъде преустроено 

не става ясно от приложените документи. В бизнес плана 

няма информация за проектното предложение. Предвид на 

гореизложеното, считам, че проектното предложение и 

представените към него документи не отговарят на 

изискването на т. 13 от условията за кандидатстване по мярка 

6.4.1. на МИГ и проектното предложение следва да отпадне 

на етап ОАСД и да не се предлага за преминаване за 

техническа и финансова оценка. 

 

 

 

Утвърдил: /…п…….п….. Заличени данни съгласно ЗЗЛД 

Председател на УС на МИГ,  


