
 

   

 

Списък на предложените за финансиране проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. 

„Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване от ПРСР 2014-

2020 година, подредени по бюджети, реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде 

предоставена за всяко от тях 

 

1. Проектни предложения, одобрени за финансиране в рамките на целеви бюджет за провеждане на курсове и семинари, свързани 

с предотвратяване и/или преодоляване на усложнена епизоотична обстановка, включително и подобряване на биосигурността в 

стопанството, съгласно посочените дейности в т. 13.1.5 и т. 13.1.6 от Раздел 13.1 „Дейности, допустими за финансиране“ 

№ 

Рег. № на проектното 

предложение в ИСУН 

2020 

Наименование на кандидата Наименование на проекта 

Среден 

резултат 

(брой 

точки) 

Допустими 

разходи (лв.) 

Общ размер 

на БФП (лв.) 

% на БФП 

спрямо 

общите 

допустими 

разходи 

1 BG06RDNP001-1.001-0036 Българска агенция по безопасност на храните  

Предотвратяване на усложнена епизоотична 

обстановка и подобряване на биосигурността в 

стопанството 

61,58 972 000,00 лв. 972 000,00 лв. 100% 

2 BG06RDNP001-1.001-0004 Тракийски университет 

Професионални обучения за земеделски стопани за 

надграждане на техните знания и умения, водещи до 
повишаване конкурентоспособността на техните 

стопанства 

54,35 992 040,00 лв. 992 040,00 лв. 100% 

 

2. Проектни предложения, одобрени за финансиране в рамките на бюджет за провеждане на  дейности, посочени в т. 13.1.1, т. 13.1.2, 

т. 13.1.3 и т. 13.1.4 от Раздел 13.1 „Дейности, допустими за финансиране“ 

№ 

Рег. № на проектното 

предложение в ИСУН 

2020 

Наименование на кандидата Наименование на проекта 

Среден 

резултат 

(брой 

точки) 

Допустими 

разходи (лв.) 

Общ размер 

на БФП (лв.) 

% на БФП 

спрямо 

общите 

допустими 

разходи 

1 BG06RDNP001-1.001-0021 
„Център за професионално обучение „Пиер 
Бурдийо” ООД 

Дейност по организиране и провеждане на обучение за 
земеделски стопани и техните служители 

100,00 767 000,00 лв. 767 000,00 лв. 100% 

2 BG06RDNP001-1.001-0031 "ЕВРО - АЛИАНС" ООД Професионални обучения от "ЕВРО-АЛИАНС" ООД 100,00 704 100,00 лв. 704 100,00 лв. 100% 

3 BG06RDNP001-1.001-0063 „ИКоМС” ЕООД 

Професионално обучение и по-добри умения за 

земеделските стопани и техния персонал в 

Северозападен и Южен централен район 

100,00 450 560,00 лв. 450 560,00 лв. 100% 



 

   

 

4 BG06RDNP001-1.001-0023 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

Повишаване на знанията и подобряване на уменията на 

земеделските стопани 
98,20 944 280,00 лв. 944 280,00 лв. 100% 

5 BG06RDNP001-1.001-0070 ХАРМОНИЯ 1 ООД 
Предоставяне на професионални обучения и 

придобиване на умения 
97,50 851 040,00 лв. 851 040,00 лв. 100% 

6 BG06RDNP001-1.001-0001 
Център за професионално обучение към  

"СОЛИДАРНОСТ - 2006" ЕООД 

Повишаване на знанията и подобряване уменията на 

земеделските производители и заетите лица в техните 

стопанства 

97,00 4 697,00 лв. 4 697,00 лв. 100% 

7 BG06RDNP001-1.001-0077 
СДРУЖЕНИЕ "АКАДЕМИЯ ЗА НАУКА, 

ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС" 
Провеждане на курсове и семинари 96,75 932 400,00 лв. 932 400,00 лв. 100% 

8 BG06RDNP001-1.001-0039 ИП КОНСУЛТИНГ ЕООД 

Организиране на 10 броя дългосрочни курса с 
продължителност 150 учебни часа по професионално 

направление "Растениевъдство и животновъдство", 

професия "Агроеколог", специалност "Агроекология", 
както и 15 броя Краткосрочен курс  с продължителност 

30 учебни часа по професионално направление 

"Растениевъдство и животновъдство", професия 
"Агроеколог", специалност "Агроекология", всеки за 30 

души 

96,00 235 800,00 лв. 235 800,00 лв. 100% 

9 BG06RDNP001-1.001-0043 ЕВРОКОНСУЛТ МИГ ООД 

Подобряване на човешкия капитал в земеделието чрез 

организиране на курсове за повишаване на 
професионалната квалификацията и придобиване на 

нови знания 

96,00 267 600,00 лв. 267 600,00 лв. 100% 

10 BG06RDNP001-1.001-0007 ГРАНД ЦЕНТЪР ООД 

Провеждане на Професионално обучение  за 
придобиване на правоспособност за работа със 

земеделска техника категория ТВК и ТВК-З на 

земеделски стопани и заетите лица в техните 
стопанства с финансиране по Процедура чрез подбор 

на проектни предложения по подмярка 1.1. 

„Професионално обучение и придобиване на умения“ 

от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за 

осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г. 

95,00 114 840,00 лв. 114 840,00 лв. 100% 

11 BG06RDNP001-1.001-0002 ЕВРОДРАЙВ ЕООД 
Обучение по рамкова програма „Д“ по част от 
професия за подготовка за придобиване на 

правоспособност за категория Твк и Твк-З 

94,00 232 870,00 лв. 232 870,00 лв. 100% 

12 BG06RDNP001-1.001-0015 Учебен център Рагина ЕООД 

Придобиване на знания и умения в иновациите и 

инвестициите в селското стопанство - гаранция за 
просперитет на земеделските производители 

94,00 425 520,00 лв. 425 520,00 лв. 100% 

13 BG06RDNP001-1.001-0018 Тамарис ЕООД 
Професионално обучение на земеделски 
производители и заети лица в техните стопанства от 

ЦПО към "Тамарис" ЕООД 

94,00 118 200,00 лв. 118 200,00 лв. 100% 



 

   

 

14 BG06RDNP001-1.001-0074 Пи Ем Консултинг ЕООД 

Повишаване равнището на технически и икономически 

знания и умения на земеделските стопани от област 

Кюстендил в областта на устойчивото селското 
стопанство 

94,00 21 690,00 лв. 21 690,00 лв. 100% 

15 BG06RDNP001-1.001-0048 Стил - Алтънджиян ЕООД 
Придобиване на знания и умения в областта на 

селското стопанство 
92,29 37 800,00 лв. 37 800,00 лв. 100% 

16 BG06RDNP001-1.001-0028 
"НАЦИОНАЛНА ОВЦЕВЪДНА И КОЗЕВЪДНА 

АСОЦИАЦИЯ" 

Организиране и провеждане на два вида краткосрочни 
курсове с 30-часова продължителност и 2 вида 8-

часови семинари от ЦПО към СНЦ „Национална 

овцевъдна и козевъдна асоциация“ 

92,00 576 000,00 лв. 576 000,00 лв. 100% 

17 BG06RDNP001-1.001-0078 ЦЕНТЪР ПРО ЕООД 

Организиране на три вида 150-часови и един вид 30-

часов курс за обучение на земеделски производители и 
заетите в техните стопанства 

91,50 94 320,00 лв. 94 320,00 лв. 100% 

18 BG06RDNP001-1.001-0020 ГелеСофт ЕООД 
Повишаване на знанията и уменията на земеделските 
стопани в областта на технологиите и управление на 

бизнеса 

90,00 2 520,00 лв. 2 520,00 лв. 100% 

19 BG06RDNP001-1.001-0010 
СНЦ "ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР В ПОДКРЕПА НА 

БИЗНЕСА" 

Повишаване знанията и подобряване на уменията на 

земеделските стопани и на заетите лица в техните 

стопанства 

88,25 175 800,00 лв. 175 800,00 лв. 100% 

20 BG06RDNP001-1.001-0045 
Национален институт за стратегическо развитие 

ЕООД 
Обучение на животновъдите-просперитет за фермата 88,00 16 200,00 лв. 16 200,00 лв. 100% 

21 BG06RDNP001-1.001-0009 НЕТ  ИТ ЕООД 
Повишаване на знанията и подобряване на уменията на 
земеделските стопани чрез обучения в професионално 

направление "Растениевъдство и животновъдство" 

87,00 661 920,00 лв. 661 920,00 лв. 100% 

22 BG06RDNP001-1.001-0038 Образователен център СРЕДЕЦ ЕООД 

Провеждане на 12 броя 150 часов курс по част от 

професия "Фермер", специалност "Земеделец", 
професионално направление "Растениевъдство и 

животновъдство" и на 4 броя семинара с 

продължителност 8 учебни часа на тема "Трансфер на 

знания за устойчива икономика в селските райони" 

87,00 14 640,00 лв. 14 640,00 лв. 100% 

23 BG06RDNP001-1.001-0030 
СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ 

И ОБУЧЕНИЕ 

Организиране и  провеждане на дългосрочен курс на 

обучение и семинари за  придобиване на умения на 
земеделски производители и служители 

84,00 21 960,00 лв. 21 960,00 лв. 100% 

24 BG06RDNP001-1.001-0072 "АН РЕСПЕКТ" ЕООД 

Повишаване на знанията  и подобряване на уменията 

на земеделските и горските стопани чрез предоставяне 
на високо ниво на техническо и икономическо 

обучение 

77,00 54 000,00 лв. 54 000,00 лв. 100% 



 

   

 

25 BG06RDNP001-1.001-0073 
НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР 

ООД 

Обучения на земеделски стопани в подкрепа на 
развитието на конкурентоспособни и екологосъобразни 

устойчиви земеделски стопанства 

77,00 64 800,00 лв. 64 800,00 лв. 100% 

26 BG06RDNP001-1.001-0022 АЕС-Л ООД 
Професионално обучение и придобиване на нови 

умения 
76,56 16 840,00 лв. 16 840,00 лв. 100% 

27 BG06RDNP001-1.001-0047 ЯРЧЕВ ЕООД 
Повишаване на професионалните умения в 

земеделските стопанства 
75,00 189 120,00 лв. 189 120,00 лв. 100% 

28 BG06RDNP001-1.001-0035 Екстрийм 7 ЕООД 

Предоставяне на професионално обучение на 

земеделски стопани чрез провеждане на 
професионални курсове и семинари от "Екстрийм 7" 

ЕООД 

73,25 85 360,00 лв. 85 360,00 лв. 100% 

29 BG06RDNP001-1.001-0026 Професионална земеделска гимназия "Добруджа" 
По-квалифицирани земеделци-по- устойчиви 

земеделски стопанства 
73,00 68 620,00 лв. 68 620,00 лв. 100% 

30 BG06RDNP001-1.001-0024 
ЦПО към "Професионален център за обучение 
Донка Маринова" 

Финансова помощ за краткосрочни и дългосрочни 
курсове на ПЦО Донка Маринова 

71,00 31 440,00 лв. 31 440,00 лв. 100% 

31 BG06RDNP001-1.001-0033 
СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА 

ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" 

По-знаещи и по-можещи за по-добро бъдеще на 

селското стопанство 
71,00 10 800,00 лв. 10 800,00 лв. 100% 

32 BG06RDNP001-1.001-0079 АГЕНЦИЯ БВД ЕООД 
Трансфер на знания и умения в земеделското и 

горското стопанство, добри практики 
70,00 129 600,00 лв. 129 600,00 лв. 100% 

33 BG06RDNP001-1.001-0071 Обр. Център Еврика ЕООД 
Организиране на обучения и семинари за земеделски 
производители 

68,50 569 100,00 лв. 569 100,00 лв. 100% 

34 BG06RDNP001-1.001-0016 "Юнион шус" ООД 
Професионални обучения от ЦПО "Юнион 
едюкейшън" към "Юнион шус" ООД 

65,64 13 300,00 лв. 13 300,00 лв. 100% 

35 BG06RDNP001-1.001-0042 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 
ЗЕМЕДЕЛИЕ "СТЕФАН ЦАНОВ" 

Провеждане на обучителни курсове и семинари на 
земеделски стопани и заети лица в техните стопанства 

64,00 1 220,00 лв. 1 220,00 лв. 100% 

36 BG06RDNP001-1.001-0032 АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД 
От традициите на българското земеделие към 
съвременното стопанство с по-висока квалификация и 

конкурентоспособност 

63,95 229 760,00 лв. 229 760,00 лв. 100% 

37 BG06RDNP001-1.001-0008 ЕИСАКО ЕООД 
Трансфер на знания и иновации в областта на селското 
и горското стопанство 

62,00 216 000,00 лв. 216 000,00 лв. 100% 

38 BG06RDNP001-1.001-0029 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 

Повишаване знанията и уменията на земеделските 

производители в областта на трайните насаждения, 

зеленчукови култури, полски култури и 
животновъдството 

60,70 419 940,00 лв. 419 940,00 лв. 100% 



 

   

 

39 BG06RDNP001-1.001-0062 ЦЕНТЪР ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ООД 
Провеждане на обучение чрез курсове и семинари на 
земеделски и горски стопани от областите Търговище и 

Разград 

58,79 53 400,00 лв. 53 400,00 лв. 100% 

40 BG06RDNP001-1.001-0069 Земеделски институт - Стара Загора 
Трансфер на знания и подобряване на уменията на 
земеделските производители за конкурентноспособно и 

устойчиво животновъдство 

55,94 79 200,00 лв. 79 200,00 лв. 100% 

41 BG06RDNP001-1.001-0019 БАЛКАНСКИ ФОРУМ ЗА РАЗВИТИЕ Сдружение 

Курсове за обучение за земеделски стопани и заетите 

лица в техните стопанства с минимална 
продължителност 30 учебни часа и специализирани с 

минимална продължителност 100 учебни часа за 

придобиване на правоспособност за работа със 
земеделска техника 

55,44 252 440,00 лв. 252 440,00 лв. 100% 

42 BG06RDNP001-1.001-0051 ДЕИЗА КОНСУЛТ ЕООД 
„Професионално обучение и придобиване на умения по 
мярка 1.1. от ПРСР, организирано от ДЕИЗА 

КОНСУЛТ ЕООД“ 

54,67 135 000,00 лв. 135 000,00 лв. 100% 

43 BG06RDNP001-1.001-0053 Национална Компания - ЦПО ЕООД 

Предоставяне на професионално обучение на 

земеделски стопани чрез провеждане на 
професионални курсове и семинари от "Национална 

компания - ЦПО" ЕООД 

53,75 108 360,00 лв. 108 360,00 лв. 100% 

44 BG06RDNP001-1.001-0058 "ЕВРОКВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР" АД 

„Провеждане на курсове за обучение в областта на 

селското стопанство от ЦПО към 

"ЕВРОКВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР" АД 

52,00 36 600,00 лв. 36 600,00 лв. 100% 

45 BG06RDNP001-1.001-0049 ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА 
Трансфер на знания и информационни дейности към 

заинтересованите страни в гората 
51,00 3 660,00 лв. 3 660,00 лв. 100% 

 


