
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

Списък на проектните предложения, които не се допускат до Техническа и 

финансова оценка 

Версия 1 

стр. 1 от 17 

 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

Процедура чрез подбор № BG 06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от 

мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-

2020 г. 

 

 

№ 

Рег.№ на 

проектното 

предложение от 

ИСУН 

Наименование на 

кандидата 

Наименование на 

проектното 

предложение 

Основание за недопускане до техническа и 

финансова оценка 

(посочват се конкретните основания, а не само 

препратки към документите и условията, които 

не са изпълнени) 

1. BG06RDNP001-1.001-

0003 

Мексико-ПЕ-Петър 

Йорданов ЕТ (ЕИК: 

106070686) 

Професионално 

обучение и придобиване 

на умения на 

земеделски стопани и на 

заетите лица  в техните 

стопанства 

Съгласно представените документи по т. 24.5 от 

раздел 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“ на Условията за 

кандидатстване, за заявените в проектното 

предложение дейности по т. 13.1.1, буква „а“ и 

буква „б“ от раздел 13.1 „Допустими дейности“ не 

са спазени изискванията на т. 13.2.1.3. от Раздел 

13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ на 

Условията за кандидатстване. Недопустимостта на 

част от предвидените теми за обучение, включени 

в учебните планове води до намаляване на общия 

брой на часовете във връзка с минималната 

продължителност на допустимите за финансиране 

дейности  по т. 13.1.1, буква „а“ и буква „б“ от 

раздел 13.1 „Допустими дейности" на Условията за 

кандидатства, с което проектното предложение 

BG06RDNP001-1.001-0003, представено от 

кандидата „Мексико-ПЕ-Петър Йорданов“ ЕТ, е 
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недопустимо за финансиране по процедура 

BG06RDNP001-1.001. 

2. BG06RDNP001-1.001-

0005 

Център за 

професионално 

обучение към "Знание и 

реализация" ЕООД 

Възстановяване 

производството на 

етерични масла и други 

продукти от маслодайни 

култури като 

стратегически  отрасъл 

за българското селско 

стопанство чрез  

професионално 

обучение на земеделски 

стопани 

Съгласно представения документ по т. 24.5 от 

раздел 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“  на Условията за 

кандидатстване, за заявените в проектното 

предложение дейности по т. 13.1.1, буква „а“ от 

раздел 13 не са спазени изискванията на т. 

13.2.1.7. от условията за кандидатстване, с което 

проектното предложение BG06RDNP001-1.001-

0005 на Център за професионално обучение към 

"Знание и реализация" ЕООД е недопустимо за 

финансиране по процедура BG06RDNP001-1.001. 

3. BG06RDNP001-1.001-

0006 

БОГОЯ-М ООД Професионално 

обучение и придобиване 

на умения в ЦПО Богоя-

М 

Представените документи по т. 24.5 от раздел 24 

„Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване“ на Условията за кандидатстване 

не отговарят на изискванията на т. 13.2.1.3 и т. 

13.2.1.7 от раздел 13.2 „Условия за допустимост 

на дейностите“ на Условията за кандидатстване, с 

което проектното предложение BG06RDNP001-

1.001-0006, представено от кандидата „БОГОЯ-М“ 

ООД,  е недопустимо за финансиране по 

процедура BG06RDNP001-1.001. 

4. BG06RDNP001-1.001-

0011 

Център за 

професионално 

обучение към "АБС-Е" 

ЕООД (Булстат: 

101635384) 

Проектно предложение 

за предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ по 

т.8.2 Размер на БФП по 

процедурата за 

провеждане на 

посочените дейности в 

т.13.1.1на Раздел 13 от 

Условията за 

кандидатстване с 

Съгласно представените документи по т. 24.5 от 

Раздел 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“ на Условията за 

кандидатстване, за заявените в проектното 

предложение дейности по т. 13.1.1, буква „а“, 

буква „б“ и буква „в“ от Раздел 13.1 „Допустими 

дейности“ не са спазени изискванията на т. 

13.2.1.2 и т. 13.2.1.9 от Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“. Проектното 

предложение включва дейности, които не 

отговарят на минималната продължителност 
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проектни предложения 

за предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ по 

посочената по долу 

процедура. 

съгласно т. 13.1.1, буква „а“ и буква „б“ от Раздел 

13.1 „Допустими дейности“ на Условията за 

кандидатстване, с което проектното предложение 

BG06RDNP001-1.001-0011 на „АБС-Е“ ЕООД е 

недопустимо за финансиране по процедура 

BG06RDNP001-1.001. 

5. BG06RDNP001-1.001-

0012 

"ЕВРО ДИРЕКТ 

КОНСУЛТ" ЕООД 

(Булстат: 203770563) 

"Провеждане на 

професионално 

обучение за 

придобиване на знания 

и умения от 420 

служители на био 

оранжерийни 

производители на 

зеленчуци" 

Съгласно представените документи по т. 24.5 от 

Раздел 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“ на Условията за 

кандидатстване, в планирания курс са предвидени 

часове по „Производствена практика“, но за тях не 

е посочен преподавател, което не позволява да се 

извърши проверка по т. 13.2.1.9 от Раздел 13.2 

„Условия за допустимост на дейностите“ поради 

което същите са недопустими за подпомагане. 

Проектното предложение включва дейност, която 

не отговаря на изискването за минимална 

продължителност съгласно т. 13.1.1, буква „б“ от 

Раздел 13.1. „Допустими дейности“ от Условията 

за кандидатстване, с което проектното 

предложение BG06RDNP001-1.001-0012, 

представено от кандидата „Евро Директ Консулт“ 

ЕООД е недопустимо за финансиране по 

процедура BG06RDNP001-1.001. 

6. BG06RDNP001-1.001-

0013 

КОРИОЛИС ЕООД (ЕИК: 

205880161) 

Провеждане на 

обучения и семинари за 

повишаване на знанията 

и уменията на 

земеделските стопани и 

на заетите в техните 

стопанства лица. 

Представените документи по т. 24.5 и т. 24.6 от 

Раздел 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“ на Условията за 

кандидатстване не са попълнени съгласно 

изискванията, като не са посочени преподаватели 

срещу съответните теми.  

За преподавателите/лекторите, предвидени да 

провеждат обучение в курсовете и семинарите в 

рамките на проектното предложение не може да 

се докаже съответствие между придобито висше 
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образование и темите и модулите, по които ще 

преподават във връзка с условията по т. 13.2.1.9 

и т. 13.2.2.3 от Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“ на Условията за 

кандидатстване с което проектното предложение 

BG06RDNP001-1.001-0013, представено от 

кандидата на „Кориолис“ ЕООД е недопустимо за 

финансиране по процедура BG06RDNP001-1.001. 

7. BG06RDNP001-1.001-

0015 

Учебен център Рагина 

ЕООД (ЕИК: 201579029) 

„Придобиване на знания 

и умения в иновациите и 

инвестициите в селското 

стопанство - гаранция 

за просперитет на 

земеделските 

производители” 

Съгласно представените документи по т. 24.5 от 

Раздел 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“ на Условията за 

кандидатстване, за заявените в проектното 

предложение дейности по т. 13.1.1, буква „б“ от 

Раздел 13.1 „Допустими дейности“ не са спазени 

изискванията на т. 13.2.1.3 от Раздел 13.2 

„Условия за допустимост на дейностите“ на 

Условията за кандидатстване, с което проектното 

предложение BG06RDNP001-1.001-0015, 

представено от кандидата „Учебен център Рагина“ 

ЕООД, е недопустимо за финансиране по 

процедура BG06RDNP001-1.001. 

8. BG06RDNP001-1.001-

0017 

ВАЛ КОНСУЛТИНГ ЕООД Повишаване знанията и 

уменията на земеделски 

стопани и заети лица в 

техните стопанства, 

чрез организиране и 

провеждане на курсове 

за професионално 

обучение от ЦПО към 

"Вал Консултинг" ЕООД 

Съгласно представените документи по т. 24.5 от 

Раздел 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“ на Условията за 

кандидатстване, не е изпълнено условието по т. 

13.2.1.2 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост 

на дейностите“ на Условията за кандидатстване. 

Представен е само един учебен план за 25 лица, 

за дългосрочен курс с минимална 

продължителност 150 учебни часа на тема „курс 

Фермер-Земеделец“, а са предвидени 4 курса от 

по 25 човека, по една и съща част от професия и 

специалност.  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

Списък на проектните предложения, които не се допускат до Техническа и 

финансова оценка 

Версия 1 

стр. 5 от 17 

 
В представения учебен план са предвидени часове 

по „Производствена практика“, но за тях не е 

посочен преподавател, което не позволява да се 

извърши проверка по т. 13.2.1.9 от Раздел 13.2 

„Условия за допустимост на дейностите“ поради 

което същите са недопустими за подпомагане. Във 

връзка с общия брой часове за практическо 

обучение курсът става недопустим, тъй като не е 

изпълнено условието от Рамкови програми Д за 

начално професионално обучение с придобиване 

на квалификация по част от професия, а именно 

учебните часове, предвидени за практическо 

обучение за придобиване на компетентности от 

отрасловата и/или специфичната професионална 

подготовка за втора степен на професионална 

квалификация да не е по-малко от 60 на сто от 

общия брой часове. Не е изпълнено изискването 

за минимална продължителност съгласно т. 

13.1.1, буква „б“ от Раздел 13.1 „Допустими 

дейности“ на Условията за кандидатстване, с 

което проектното предложение BG06RDNP001-

1.001-0017, представено от кандидата „Вал 

Консултинг“ ЕООД, е недопустимо за финансиране 

по процедура BG06RDNP001-1.001. 

9. BG06RDNP001-1.001-

0025 

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ ООД 

(Булстат: 114598612) 

Финансиране на 

краткосрочни и 

дългосрочни курсове за 

земеделски стопани 

Съгласно представените документи по т. 24.5 от 

Раздел 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“ на Условията за 

кандидатстване, за заявените в проектното 

предложение дейности по т. 13.1.1, буква „а“, и 

буква „б“ от Раздел 13.1 „Допустими дейности“ не 

са спазени изискванията на т. 13.2.1.2, както и 

изискването за минималната продължителност на 

дейностите съгласно т. 13.1.1, буква „а“ и буква 

„б“ от Условията за кандидатстване, с което 
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проектното предложение № BG06RDNP001-1.001-

0025, представено от кандидата „Регионален 

център за професионална квалификация“ ООД, е 

недопустимо за финансиране по процедура 

BG06RDNP001-1.001. 

10. BG06RDNP001-1.001-

0027 

"Просперити" ООД - 

Добрич (ЕИК: 

124686092) 

Равен шанс за всички Съгласно представените документи по т. 24.5 от 

раздел 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“ на Условията за 

кандидатстване, за заявените в проектното 

предложение дейности не са спазени 

изискванията на т. 13.2.1.3, т. 13.2.1.7 от раздел 

13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ и 

минималната продължителност на дейностите 

съгласно т. 13.1.1, буква „б“ от Раздел 13.1 

„Допустими дейности“ на Условията за 

кандидатстване, с което проектното предложение 

BG06RDNP001-1.001-0027, представено от 

кандидата „Просперити“ ООД – Добрич, е 

недопустимо за финансиране по процедура 

BG06RDNP001-1.001. 

11. BG06RDNP001-1.001-

0034 

Център за 

Професионално 

Обучение ЕФРОДИТА 

ЕООД (ЕИК: 113547038) 

Организиране на 

курсове за 

професионално 

обучение и придобиване 

на умения за работа със 

земеделска техника. 

Представените документи по т. 24.5 от раздел 24 

„Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване“ на Условията за кандидатстване, 

за заявените в проектното предложение дейности 

за провеждане на специализирани курсове, не 

отговарят на изискването на т. 13.2.1.8 (Пример 

№ 1 от раздел 13 от условията за кандидатстване 

за общ брой часове на курса минимум 111 учебни 

часа, включително с часовете по задължителните 

теми) и на разпоредбите на т. 13.2.1.3 за 

съответствие с ДОИ/ДОС и Рамкова програма Д на 

Раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“, с което проектното предложение 

BG06RDNP001-1.001-0034, представено от 
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кандидата „Ефродита“ ЕООД, е недопустимо за 

финансиране по процедура BG06RDNP001-1.001. 

12. BG06RDNP001-1.001-

0037 

СДРУЖЕНИЕ "НАУЧНО 

СЕЛСКОСТОПАНСКО 

ИСТОРИЧЕСКО 

ДРУЖЕСТВО В 

БЪЛГАРИЯ" (Булстат: 

130493030) 

Обучение на земеделски 

стопани в областта на 

растениевъдство и 

животновъдство чрез 

провеждане на курсове 

с различна 

продължителност. Ще 

бъдат проведени общо 

девет обучителни курса 

в рамките на 36 месеца. 

Съгласно представените документи по т. 24.5 от 

Раздел 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“ на Условията за 

кандидатстване, в рамките на всички планирани 

дейности в проектното предложение са 

предвидени часове за „Производствена практика“, 

но за тях не е посочен преподавател, което не 

позволява да се извърши проверка по т. 13.2.1.9 

от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ поради което същите са недопустими 

за подпомагане. След приспадане на часовете по 

производствена практика от общия брой часове за 

практическо обучение курсовете стават 

недопустими, тъй като не е изпълнено условието 

от Рамкови програми Д за начално професионално 

обучение с придобиване на квалификация по част 

от професия, а именно учебните часове, 

предвидени за практическо обучение за 

придобиване на компетентности от отрасловата 

и/или специфичната професионална подготовка 

за трета степен на професионална квалификация 

да не е по-малко от 50 на сто от общия брой 

часове. Не е изпълнено и изискването за 

минимална продължителност на дейностите 

съгласно т. 13.1.1, буква „а“ и буква „б“ от Раздел 

13.1 „Допустими дейности“ на Условията за 

кандидатстване, с което проектното предложение 

BG06RDNP001-1.001-0037, представено от 

кандидата „Сдружение "научно селскостопанско 

историческо дружество в България", е 

недопустимо за финансиране по процедура 

BG06RDNP001-1.001. 
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13. BG06RDNP001-1.001-

0041 

"Хепи Дейс 2014" ООД 

(ЕИК: 202754257) 

Организация и 

провеждане на 

професионални 

обучения в областта на 

трайните насаждения и 

дърводобива 

Представените документи по т. 24.5 от Раздел 24 

„Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване“ на Условията за кандидатстване 

не са попълнени съгласно изискванията, като не 

са посочени преподаватели срещу съответните 

теми. За преподавателите, предвидени да 

провеждат обучение в курсовете в рамките на 

проектното предложение не може да се докаже 

съответствие между придобито висше 

образование и темите и модулите, по които ще 

преподават във връзка с условията по т. 13.2.1.9 

и от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ на Условията за кандидатстване с 

което проектното предложение BG06RDNP001-

1.001-0041, представено от кандидата на „Хепи 

Дейс 2014“ ООД, е недопустимо за финансиране 

по процедура BG06RDNP001-1.001. 

14. BG06RDNP001-1.001-

0044 

„АСИЛИЪНС“ ЕООД 

(ЕИК: 203122659) 

Придобиване на умения 

чрез професионално 

обучение за земеделски 

стопани и заетите в 

техните стопанства 

Съгласно представената разбивка по 

предмети/модули  в таблица № 1 на всички 

представени учебни програми в раздел А2 

„Отраслова професионална подготовка“ като 

предмет/модул са заложени учебни часове, с 

наименования фокус области, съгласно 

приоритетите на ПРСР 2014-2020 г., които не 

съответстват на изискванията на ДОС/ДОИ за 

съответните професии, за които се провеждат 

курсовете, включени в проектното предложение. 

За спазване на изискването на  13.2.1.3. от 

условията за кандидатстване в таблица № 1 от 

учебния план се включват само предмети/модули, 

съответстващи на  ДОС/ДОИ за съответната 

професия, като в раздел V от учебния план се 

отбелязва съответната/ите фокус област/и, 

застъпена/и в учебната програма на курса. В 
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раздел VI на плана се обосновава съответствието 

ѝ/им с модулите/темите в учебния план. В 

ДОС/ДОИ за професиите включени в курсовете по 

проектното предложение не са включени 

предмети с наименование на фокус област. 

Часовете в раздел А2 „Отраслова професионална 

подготовка“ с наименования на фокус област от 

ПРСР 2014-2020 г. не отговарят на изискването на 

т. 13.2.1.3. от условията за кандидатстване и са 

недопустими, с което общият брой на часовете 

пада под минимума часове на допустимите за 

финансиране дейности  по т. 13.1.1, буква „а“ и 

буква „б“ от раздел 13.1 „Допустими дейности“ на 

условията за кандидатстване, с което проектното 

предложение BG06RDNP001-1.001-0044, 

представено от кандидата на „Асилиънс“ ЕООД, е 

недопустимо за финансиране по процедура 

BG06RDNP001-1.001. 

15. BG06RDNP001-1.001-

0046 

СДРУЖЕНИЕ 

"ИНОВАЦИОНЕН 

РЕГИОНАЛЕН 

УНИВЕРСИТЕТ" (Булстат: 

117657521) 

Обучение и 

придобиване на умения 

за устойчивост и 

иновации в селското 

стопанство 

Проектно предложение BG06RDNP001-1.001-

0046, представено от кандидата Сдружение 

„Иновационен регионален университет" е 

недопустимо за подпомагане, тъй като не отговаря 

на изискванията към допустимите кандидати, 

които се доказват съгласно т. 3 от раздел 11.2 

„Критерии за недопустимост на кандидатите“ от 

Условията за кандидатстване. 

16. BG06RDNP001-1.001-

0050 

Център за 

професионално 

обучение "Селект" (ЕИК: 

203579234) 

„Провеждане на курсове 

за обучение в областта 

на селското стопанство 

от ЦПО Селект към 

„Модел Селект“ ЕООД 

Проектното предложение не е подадено по реда 

на т. 23.3 и т. 23.4 от раздел 23 „Начин на 

подаване на проектните предложения“ от 

условията за кандидатстване, с което проектното 

предложение BG06RDNP001-1.001-0050, 

представено от кандидата „Модел Селект" ЕООД, 

е недопустимо за финансиране по процедура 

BG06RDNP001-1.001. 
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17. BG06RDNP001-1.001-

0052 

"СТИК" ЕООД (ЕИК: 

103913366) 

Предоставяне на 

професионално 

обучение и придобиване 

на умения за 

земеделски и горски 

стопани и заетите в 

стопанствата им лица. 

Съгласно представените документи по т. 24.5 и т. 

24.6 от раздел 24 „Списък на документите, които 

се подават на етап кандидатстване“ на Условията 

за кандидатстване, за заявените дейности в 

проектно предложение № BG06RDNP001-1.001-

0052 на „СТИК“ ЕООД не са спазени следните 

изисквания: 

1. Представените учебни планове за 

предвидените курсове и семинари не отговарят на 

изискванията на т. 13.2.1.9 и т. 13.2.2.3 от 

условията за кандидатстване, тъй като поради 

липса на записани преподаватели срещу 

предметите и темите в учебната програма, не може 

да се извърши коректна оценка за съответствие с 

условието. 

2. Учебните програми за специализираните 

курсове са разработени със 100 учебни часа, 

което е в противоречие с условието на т. 13.2.1.8 

(Пример № 1 от раздел 13 от условията за 

кандидатстване за общ брой часове на курса от 

минимум 111 учебни часа, включително с часове 

по задължителните теми). 

На основание гореизложеното, проектното 

предложение BG06RDNP001-1.001-0052, 

представено от кандидата „Стик" ЕООД, е 

недопустимо за финансиране по процедура 

BG06RDNP001-1.001. 

18. BG06RDNP001-1.001-

0054 

АИКБ КОНСУЛТ ЕООД 

(ЕИК: 131219349) 

Повишаване на 

знанията и уменията на 

земеделските стопани и 

заетите в техните 

стопанства лица, чрез 

Представените документи по т. 24.5 и т. 24.6 от 

Раздел 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“ на Условията за 

кандидатстване не са попълнени съгласно 

изискванията, като не са посочени преподаватели 

срещу съответните теми.  
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провеждане на обучения 

и семинари. 

За преподавателите/лекторите, предвидени да 

провеждат обучение в курсовете и семинарите в 

рамките на проектното предложение не може да 

се докаже съответствие между придобито висше 

образование и темите и модулите, по които ще 

преподават във връзка с условията по т. 13.2.1.9 

и т. 13.2.2.3 от Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“ на Условията за 

кандидатстване с което проектното предложение 

BG06RDNP001-1.001-0054, представено от 

кандидата на „АИКБ Консулт“ ЕООД е недопустимо 

за финансиране по процедура BG06RDNP001-

1.001. 

19. BG06RDNP001-1.001-

0055 

ЛИЙД ВИЖЪН ЕООД 

(ЕИК: 205642092) 

„Просперитет на 

земеделските 

производители, чрез 

придобиване на знания 

и умения за иновации и 

инвестиции в селското 

стопанство” 

Съгласно представените документи по т. 24.5 от 

Раздел 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“ на Условията за 

кандидатстване, в планирания курс са предвидени 

часове по „Производствена практика“, но за тях не 

е посочен преподавател, което не позволява да се 

извърши проверка по т. 13.2.1.9 от Раздел 13.2 

„Условия за допустимост на дейностите“ поради 

което същите са недопустими за подпомагане. 

Проектното предложение включва дейност, която 

не отговаря на изискването за минимална 

продължителност съгласно т. 13.1.1, буква „б“ от 

Раздел 13.1. „Допустими дейности“ от Условията 

за кандидатстване, с което проектното 

предложение BG06RDNP001-1.001-0055, 

представено от кандидата „Лийд Вижън“ ЕООД е 

недопустимо за финансиране по процедура 

BG06RDNP001-1.001. 

20. BG06RDNP001-1.001-

0056 

СДРУЖЕНИЕ 

"НАЦИОНАЛЕН 

ИНСТИТУТ ЗА 

"ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОБУЧЕНИЕ ЗА 

ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" 

Съгласно представените документи по т. 24.5 от 

Раздел 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“ на Условията за 
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ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ" (ЕИК: 

109586537) 

кандидатстване, в планираните курсове са 

предвидени часове по „Производствена 

практика“, но за тях не е посочен преподавател, 

което не позволява да се извърши проверка по т. 

13.2.1.9 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост 

на дейностите“ поради което същите са 

недопустими за подпомагане. Проектното 

предложение включва дейности, които не 

отговарят на т. 13.2.1.3 от Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“ и на изискванията за 

минимална продължителност на дейностите 

съгласно т. 13.1.1, буква „а“ и буква „б“ от Раздел 

13.1. „Допустими дейности“ от Условията за 

кандидатстване, с което проектното предложение 

BG06RDNP001-1.001-0056, представено от 

кандидата Сдружение "Национален институт за 

професионално образование и обучение" е 

недопустимо за финансиране по процедура 

BG06RDNP001-1.001. 

21. BG06RDNP001-1.001-

0057 

ЕВРОКОЛЕЖ  СВ.СОФИЯ, 

ЕООД (Булстат: 

203339730) 

Професионално 

обучение в областта на 

земеделието 

Съгласно представените документи по т. 24.5 от 

раздел 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“ на Условията за 

кандидатстване, за заявените в проектното 

предложение дейности не са спазени 

изискванията на т. 13.2.1.3 и т. 13.2.1.9 от Раздел 

13.2 „Условия за допустимост на дейностите“, и 

изискването за минимална продължителност на 

дейностите съгласно т. 13.1.1, буква „а“ и буква 

„б“ от Раздел 13.1 „Допустими дейности“, с което 

проектното предложение BG06RDNP001-1.001-

0057, представено от кандидата „Евроколеж СВ. 

София“ ЕООД, е недопустимо за финансиране по 

процедура BG06RDNP001-1.001. 
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22. BG06RDNP001-1.001-

0059 

СДРУЖЕНИЕ 

"НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ 

ЗА ГРАЖДАНСКИ И 

СТОПАНСКИ 

ИНИЦИАТИВИ" (Булстат: 

109583968) 

Повишаване на 

стопанската 

ефективност на 

земеделските 

стопанства чрез 

актуализация на 

професионалните 

знания 

Представеното проектно предложение не 

съответства на изискването съгласно т. 11.1.3, 

буква „б“ от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост 

на кандидатите“ на Условията за кандидатстване, 

с което проектното предложение BG06RDNP001-

1.001-0059, представено от кандидата Сдружение 

„Национална агенция за граждански и стопански 

инициативи", е недопустимо за финансиране по 

процедура BG06RDNP001-1.001. 

23. BG06RDNP001-1.001-

0060 

"РОЯЛ-2006" ЕООД 

(ЕИК: 175134772) 

Професионалното 

обучение - гаранция за 

просперитет 

Съгласно представените документи по т. 24.5 от 

Раздел 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“ на Условията за 

кандидатстване, заявените за подпомагане 

дейности не отговарят на изискванията по т. 

13.2.1.9 и т. 13.2.1.3 от Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“. Заявените за 

подпомагане дейности не отговарят на 

изискванията за минимална продължителност 

съгласно т. 13.1.1, буква „а“ и буква „б“ от Раздел 

13.1 „Допустими дейности“, с което проектното 

предложение BG06RDNP001-1.001-0060, 

представено от кандидата „РОЯЛ-2006“ ЕООД, е 

недопустимо за финансиране по процедура 

BG06RDNP001-1.001. 

24. BG06RDNP001-1.001-

0064 

НЮ ПРОДЖЕКТС 

КОНСУЛТ ЕООД 

"С НОВИ ЗНАНИЯ И 

УМЕНИЯ-НОВА ВИЗИЯ 

ЗА УСПЕХ ЗА 

БЪЛГАРСКОТО 

ЗЕМЕДЕЛИЕ" 

Съгласно представените документи по т. 24.5 от 

раздел 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“ на Условията за 

кандидатстване, за заявените в проектното 

предложение дейности не са спазени 

изискванията на условията за кандидатстване 

както следва: 

1. Заявените за подпомагане курсове по част 

от професията "Работник в растениевъдството", 

специалност "Трайни насаждения", Тема: 
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"Овощарство" и тема: „Лозарство“ не съответстват 

на разпоредбите на т. 13.2.1.3. от раздел 13 от 

условията за кандидатстване по отношение на 

съотношението между теория и практика за 

специалности от първа степен на професионална 

квалификация съгласно Рамкова програма Д; 

2. Предвиденият преподавател за заявените 

за подпомагане семинари на тема: „Прилагане на 

европейски мениджмънт и стандарти в 

земеделските стопанства“ не отговаря на 

изискването на т. 13.2.2.3. да има висше 

образование и/или научна степен, и/или научно 

звание в областта, в която ще се провежда 

семинара. 

С оглед на установената недопустимост на 

предвидените курсове и семинари, проектното 

предложение BG06RDNP001-1.001-0064, 

представено от кандидата „Ню Проджектс 

Консулт“ ЕООД, се явява недопустимо за 

финансиране по процедура BG06RDNP001-1.001. 

25. BG06RDNP001-1.001-

0065 

АКАДЕМИС ЕООД (ЕИК: 

205278436) 

Нови знания и умения 

за устойчиво развитие 

на земеделските 

стопанства 

Съгласно представените документи по т. 24.5 от 

раздел 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“ на Условията за 

кандидатстване, за заявената дейност в 

проектното предложение не са изпълнени 

изискванията за минимална продължителност от 

150 учебни часа съгласно т. 13.1.1, буква „б“ от 

раздел 13.1 „Допустими дейности“ на Условията за 

кандидатстване, с което проектното предложение 

BG06RDNP001-1.001-0065, представено от 

кандидата „Академис“ ЕООД, е недопустимо за 

финансиране по процедура BG06RDNP001-1.001. 
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26. BG06RDNP001-1.001-

0066 

ЕВРИКА 3М ЕООД (ЕИК: 

201996574) 
Предоставяне на 

професионално 

обучение за земеделски 

стопани и заетите в 

стопанствата им лица от 

ЕВРИКА 3М ЕООД 

Съгласно представените документи по т. 24.5 и 

24.6 от Раздел 24 „Списък на документите, които 

се подават на етап кандидатстване“ на Условията 

за кандидатстване, за заявените в проектното 

предложение дейности по т. 13.1.1, буква „а“ и 

буква „б“ и т. 13.1.3, буква „б“ от Раздел 13.1 не 

са спазени изискванията на т. 13.2.1.2, 13.2.1.3 и 

13.2.2.2 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост 

на дейностите“ на Условията за кандидатстване, с 

което проектното предложение BG06RDNP001-

1.001-0066, представено от кандидата „ЕВРИКА 

3М“ ЕООД, е недопустимо за финансиране по 

процедура BG06RDNP001-1.001. 

27. BG06RDNP001-1.001-

0067 

ПБ 2013 ЕООД  Професионално 

обучение на земеделски 

стопани и на заети в 

техните стопанства лица 

Съгласно представените документи по т. 24.5 от 

Раздел 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“ на Условията за 

кандидатстване за заявените в проектното 

предложение дейности по т. 13.1.1, буква „б“ от 

Раздел 13.1 „Допустими дейности“ не са спазени 

изискванията на т. 13.2.1.3 от Раздел 13.2 

„Условия за допустимост на дейностите“ на 

Условията за кандидатстване, с което проектното 

предложение BG06RDNP001-1.001-0067, 

представено от кандидата „ПБ 2013“ ЕООД, е 

недопустимо за финансиране по процедура 

BG06RDNP001-1.001. 

28. BG06RDNP001-1.001-

0068 

ВЕДА-КОНСУЛТ ЕООД 

(ЕИК: 107029685) 

Повишаване на 

знанията и  уменията на 

земеделските  стопани и 

на заетите лица в 

техните стопанства чрез 

провеждане на 

професионални 

Съгласно представените документи по т. 24.5 от 

Раздел 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“ на Условията за 

кандидатстване, в планираните курсове са 

предвидени часове по „Производствена 

практика“, но за тях не е посочен преподавател, 

което не позволява да се извърши проверка по т. 

13.2.1.9 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост 
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обучения от "Веда 

Консулт" ЕООД 

на дейностите“ поради което същите са 

недопустими за подпомагане. Проектното 

предложение включва дейности, които не 

отговарят на т. 13.2.1.3 от Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“ и на изискванията за 

минимална продължителност на дейностите 

съгласно т. 13.1.1, буква „а“ и буква „б“ от Раздел 

13.1. „Допустими дейности“ от Условията за 

кандидатстване, с което проектното предложение 

BG06RDNP001-1.001-0068, представено от 

кандидата „Веда-Консулт“ ЕООД е недопустимо за 

финансиране по процедура BG06RDNP001-1.001. 

29. BG06RDNP001-1.001-

0076 

СЕЛСКОСТОПАНСКА 

АКАДЕМИЯ 

Науката в помощ на 

земеделските 

производители 

Съгласно представените документи по т. 24.5 от 

Раздел 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“ на Условията за 

кандидатстване, в планираните курсове са 

предвидени часове по „Производствена 

практика“, но за тях не е посочен преподавател, 

което не позволява да се извърши проверка по т. 

13.2.1.9 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост 

на дейностите“ поради което същите са 

недопустими за подпомагане. За заявените за 

подпомагане дейности не са спазени изискванията 

за минимална продължителност по т. 13.1.1, буква 

„а“ от Раздел 13.1 „Допустими дейности“ и т. 

13.2.1.9 от раздел 13.2 „Условия за допустимост 

на дейностите“ от Условията за кандидатстване, с 

което проектното предложение BG06RDNP001-

1.001-0076, представено от кандидата 

Селскостопанска Академия, е недопустимо за 

финансиране по процедура BG06RDNP001-1.001. 

30. BG06RDNP001-1.001-

0078 

ЦЕНТЪР ПРО ЕООД 

(ЕИК: 203172982) 

Организиране на три 

вида 150-часови и един 

вид 30-часов курс за 

Към проектното предложение не е приложен 

документ, съгласно т. 24.1 от Раздел 24 „Списък 

на документите, които се подават на етап 
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ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне на етап оценка на административно 

съответствие и допустимост по горепосочената процедура, могат в едноседмичен срок от съобщаването да подадат пред Ръководителя на 

управляващия орган на ПРСР 2014-2020 писмени възражения срещу мотивите и основанията, довели до недопускането им до ТФО. 

обучение на земеделски 

производители и заетите 

в техните стопанства 

кандидатстване“ от Условията за кандидатстване 

във връзка със случаите по т. 23.4 от раздел 23 

„Начин на подаване на проектните предложения“ 

от Условията за кандидатстване. Също така 

липсва документ по т. 24.1 от раздел 24 „Списък 

на документите, които се подават на етап 

кандидатстване“ от Условията за кандидатстване, 

представен във формат „pdf“ или „jpg“, подписан 

от кандидата, във връзка със случаите по т. 23.4 

от раздел 23 „Начин на подаване на проектните 

предложения“, с което проектното предложение 

BG06RDNP001-1.001-0078, представено от 

кандидата „Център Про“ ЕООД, е недопустимо за 

финансиране по процедура BG06RDNP001-1.001. 


