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Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им, по процедура за подбор на 

проектни с код в ИСУН 2020 – BG06RDNP001-19.092 по  Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. –4.1.) - „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР  на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, оценителна сесия с номер в ИСУН 2020 - 

BG06RDNP001-19.092-S3 от 26.10.2020г. 
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BG06RDNP001-

19.092-0014 – 

Модернизация на 

материалните 

активи на 

стопанството 

НИКЕ  ЕООД  
ЕИК 126649559 

16.10.2020 

16:42 

 

136 010,00 58 290,00 

 

 

Не 

преминава 

- - Отхвърлено на 

ОАСД 

Основания за отхвърляне: 

1. Проектното предложение не отговаря на  критерии за административно съответствие и допустимост (АСД) по процедурата, и 

не преминава проверката за АСД:  

      На етап кандидатстване и след комуникация с кандидата, осъществена в хода на оценката за АСД, за проектното предложение  не са 

представени всички документи, посочени в т. 24 от Условията за кандидатстване (които са приложими, съответно задължителни), а 

представени документи не са попълнени, съгласно изискванията. 

      Съгласно "Критериите за административно съответствие и допустимост на проектни предложения" (Приложение №14 към Условията за 

кандидатстване/оценителен лист за АСД в ИСУН 2020):  

1.1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на критерий 14 „Представена е инвентарна книга към датата на подаване 

на проектно предложение към стратегията за ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване - в случай на 

разходи, които представляват дълготрайни материални активи съгласно Закона за счетоводството” от раздел (група) II на 

       
       ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ 
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оценителен лист за АСД, тъй като: 

      Не е представена инвентарна книга към датата на подаване на проектно предложение към стратегията за ВОМР с разбивка по вид на 

актива, дата и цена на придобиване - в случай на разходи, които представляват дълготрайни материални активи съгласно Закона за 

счетоводството. На етап кандидатстване е представена инвентарна книга към 28.01.2018г., а в отговор на осъществена комуникация в хода 

на оценката за АСД, е представена инвентарна книга към дата 06.10.2018г.  

1.2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на критерий 7 „Представените от кандидата документи, съответстват 

на вида на планираните дейности и инвестиции по проекта, и отговарят на условията за допустимост на дейностите посочени в 

т. 13 „Дейности, допустими за финансиране” от Условията за кандидатстване” от раздел (група) III на оценителен лист за АСД, 

тъй като: 

      Съгласно условията на т.13 „Дейности, допустими за финансиране” от Условията за кандидатстване по процедурата, за да са допустими 

за финансиране, дейностите трябва да отговарят на следните специални условия: 

 „Техническите характеристики на земеделската техника и оборудването за обработка на почвата и прибиране на реколтата 

обект на подпомагане по мярката, трябва да съответстват на ИЗП (използвана земеделска площ) на земеделския 

производител.” 

 Кандидатите следва да представят бизнес план (БП), доказващ подобряване на дейността на земеделското стопанство (ЗС), 

чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности.” 

      Не може да се направи категоричен извод, че техническите характеристики на земеделска техника и оборудване, за които се 

кандидатства за финансиране съответстват на ИЗП на земеделския производител, по отношение на която са посочени противоречиви данни 

в проектното предложение и представените към него документи, а именно: 

      Съгласно „Кратко описание на проектното предложение” в Раздел 1 „Основни данни” на Формуляра за кандидатстване - „Дружеството 

обработва земя в рамките на 605 дка.”. 

      Съгласно т.А „Кратко описание на проекта” на Бизнес плана (Приложение №5, представено при комуникация) - „Дружеството обработва 

земя в рамките на 280-290 дка.”.  

      В „Писмена обосновка на капацитета на земеделската техниката” на Бизнес плана  (Приложение №5, представено при комуникация) е 

посочена следната информация: „Технически, маслодайни и етерично маслени култури на площ от 400.000 дка: При така избраните 

култури и площи енергоемкостта на стопанството съгасно избраната технология на отглеждане технически култури на площ от 400 дка.”; 

„Както е видно за да имаме възможност за обработка на заевените площи, които са в порядъка между 600 – 610 дка.”.  

      Съгласно данните в Таблица 4.1 „Сеитбооборот/обработваеми площи по видове култури и среден добив от дка – само за земята, която 

съответства на капацитета на активите, за които се кандидатства за финансиране” от Бизнес плана (Приложение №5, представено при 

комуникация)  е посочена площ на земята, с която се обосновава инвестицията -  общо 605 дка, за култури - люцерна, слънчоглед и 
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пшеница. Данните в таблицата не са в съответствие и не могат да бъдат съпоставени с данните от Интегрираната система за администриране 

и контрол (ИСАК) и данните, декларирани в регистъра на земеделските производители за съответната стопанска година и на заявените 

намерения за следваща стопанска година (анкетна карта на ЗП).  

      Съгласно представената по проектното предложение анкетна карта за регистрация на земеделски стопанин, общата използвана площ е 

28.8782 ха (приблизително 290 дка), за култури – обкн.(мека) пшеница, рапица и угари.  

      В Раздел 1 „Основни данни” на Формуляра за кандидатстване за „Място на изпълнение на проекта” е посочено ”Населено място 1 

с.Лозен (общ. Любимец) Населено място 2 с. Малко градище”. 

      В Раздел 11 „Допълнителна информация за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване е посочено „Място на 

извършване на инвестицията (област, община, УПИ, имот, парцел и др.). Хасково, Любимец, с. Малко Градище, с. Лозен с. Георги 

Добрево”. 

      По данни от представената анкетната карта за регистрация на земеделски стопанин, мястото на дейност е в землището на с. Георги 

Добрево, общ. Любимец, обл. Хасково. 

       При осъществена комуникация в хода на оценката за АСД не са представени документи, удостоверяващи твърдението на кандидата, че 

дружеството обработва и ще обработва площи, с техниката предмет на настоящия проект и в землищата на с. Малко Градище и с. Лозен, 

общ. Любимец, обл. Хасково. 

1.3. Проектното предложение не отговаря на критерий 1 „Бизнес планът доказва подобряване дейността на земеделското 

стопанство или на стопанствата на членовете на групата/организацията на производителите, чрез прилагане на планираните 

инвестиции и дейности. Бизнес плана показва, че инвестициите са от полза за цялата организация на производители” от раздел 

(група) V на  оценителен лист за АСД, тъй като: 

      Не може да се направи неоспорим и категоричен извод, че представеният бизнес план (БП), доказва подобряване на дейността на 

земеделското стопанство (ЗС), чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности. При осъществена комуникация в хода на оценката за 

АСД, при която е изискано представянето на  допълнителна информация, обяснения и документи по установени непълноти, неясноти и 

нередовности, е представен коригиран бизнес план (Приложение №5 и Приложение №5а към Условията за кандидатстване), при който: 

 Данните за използваната/обработваната земеделска площ на стопанството  са противоречиви и необосновани, съгласно посоченото 

по-горе в т.1.2.  

 В Таблица 3 „Производствена и търговска програма”, данните за продукцията от пшеница не кореспондират с данните от  Таблица 

4.1 „Сеитбооборот/обработваеми площи по видове култури и среден добив от дка – само за земята, която съответства на капацитета на 

активите, за които се кандидатства за финансиране или при преработка на собствена продукция*”.  

 В Таблица 3 и Таблица 4.1 са описани култури, които не фигурират в анкетната карта. 

 Отново липсва обосновка на продажните цени в т.А1. „Обосновка на продажните цени, включително информация за използваните 
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източници по видове продукция/услуги”.  

 Данните от Таблица 6 „Разходи за суровини, материали и външни услуги” не кореспондират с данните от Таблица 11 „Себестойност 

на единица продукция”. 

 Данните от Таблица 11 „Себестойност на единица продукция” са неясни например: коситба 3 кг с цена 10 лв; торове и препарати - 

1тон цена 5 лв; за производството на 1 тон слънчоглед са нужни 2,5 дка (съгласно данните от табл.4.1), а е записано почвообработка и 

коситба -2 дка и т.н. 

 Данните от Таблица 7 „Разходи за заплати и осигуровки” не са коректно цитирани в ред 5 на Таблица 12 „Прогноза за Нетните 

парични потоци на проекта” след третата година от бизнес плана. 

      От така констатираните неточности и неясноти следва, че данните в Таблица 12 „Прогноза за Нетните парични потоци на проекта” не са 

коректни. Следователно показатели за оценка на ефективността на инвестицията и финансовите показатели  на бизнес плана не са 

обективни.  

      Бизнес плана не дава ясна представа за земеделската дейност на кандидата и стопанството, съгласно изискването на т.13 от  Условията за 

кандидатстване по процедурата.       

 

      Въз основа на гореизложеното, проектно предложение с рег. номер  BG06RDNP001-19.092-0014 - Модернизация на материалните активи 

на стопанството, не е допуснато до техническа и финансова оценка, и се предлага за отхвърляне. 

 

 

 

      Настоящият списък представлява неразделна част от оценителен доклад на КППП по оценителна сесия с номер в ИСУН 2020 - 

BG06RDNP001-19.092-S3 от 26.10.2020г., по процедура с код в ИСУН - BG06RDNP001-19.092 по Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-

2020г. – 4.1.) от стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”.  

       

  

 

02.12.2020г.  
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