
                                                                                                
 

Списък на предложените за финансиране проектни предложения, за които е наличен 

бюджет за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и 

функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от Програма за развитие 

на селските райони 2014-2020 г., подредени по реда на тяхното класиране 

  

 

1. Проектни предложения с потенциал за иновации в областта на превенцията и подобряването на 

здравословното състояние на животните в земеделските стопанства във връзка с необходимостта от 

преодоляване на последиците от усложнена епизоотична обстановка в животновъдните стопанства в 

страната 

№ 

Рег.№ на проектното 

предложение от ИСУН 

2020 

Наименование на кандидата 
Наименование на 

проектното предложение 

Одобрен размер 

на БФП в лв. 

Получен брой 

точки на етап 

ТФО 

1 
BG06RDNP001-16.001-

0043 

ОПЕРАТИВНА ГРУПА ЗА ИНОВАЦИИ В 

КОЗЕВЪДСТВОТО ДЗЗД 

Проект за превенция на 

заболяванията и иновации в 

репродукцията с цел 
подобряване на 

икономическите показатели и 

преодоляване на последиците 
от епизоотични ситуации в 

козевъдството 

879 809,04 68,50 

 
 

2. Проектни предложения, извън тези с потенциал за иновации в областта на превенцията и 

подобряването на здравословното състояние на животните в земеделските стопанства във връзка с 

необходимостта от преодоляване на последиците от усложнена епизоотична обстановка в 

животновъдните стопанства в страната 
 

№ 
Рег.№ на проектното 

предложение от ИСУН 2020 

Наименование на 

кандидата 
Наименование на проектното предложение 

Одобрен размер 

на БФП в лв. 

Получен брой 

точки на етап 

ТФО 

1 BG06RDNP001-16.001-0039 

ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ЗА 

ИНОВАЦИИ В 

ПЧЕЛАРСТВОТО" 

Дигитализиране на веригата на стойността на 
продуктите от биологично пчеларство 

764 489,72 75,50 

2 BG06RDNP001-16.001-0016 Екоагротех ДЗЗД   Устойчиво растениевъдство 879 357,64 71,50 

3 BG06RDNP001-16.001-0008 
Иновативно земеделие за 

висока ефективност ДЗЗД 

Иновативна система за вземане на решения при 
полски култури и 

консервационно земеделие 

842 304,75 68,00 

4 BG06RDNP001-16.001-0041 

ЗНАНИЕ, ОПИТ И 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
ДЗЗД 

Децентрализирана интелигентна система за 

проследяване на произхода и качеството на 

произведените стоки (продукти) 

761 341,00 67,17 

5 BG06RDNP001-16.001-0037 
ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ 

"РИЗОСФЕРА - М"" 

Устойчиво биологично управление на почвеното и 

хидропонно агропроизводство с полезни 
микроорганизми 

627 480,00 66,00 

6 BG06RDNP001-16.001-0026 
Иновативни биостимуланти 

ДЗЗД 

Разработване на иновативни биостимуланти за 

нуждите на селското стопанство 
191 882,61 65,00 



                                                                                                
7 BG06RDNP001-16.001-0042 

ВСИЧКО ЗА ОВЦЕТЕ 
ДЗЗД 

ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА „ВСИЧКО ЗА 
ОВЦЕТЕ” 

596 658,00 65,00 

8 BG06RDNP001-16.001-0007 АГРОМИД ТРЮФЕЛ ДЗЗД 
Микоризиране на фиданки и плододаващи овощни 

видове за производство на трюфели 
295 778,61 64,00 

9 BG06RDNP001-16.001-0025 

ИНОВАЦИИ ЗА 

УСТОЙЧИВО 
ЗЕМЕДЕЛИЕ ДЗЗД 

Устойчиво развитие на екосистемите чрез 

внедряване на методи за мониторинг и 
биологичен контрол 

592 241,29 60,75 

10 BG06RDNP001-16.001-0014 

ДЗЗД „ОРАНЖЕРИИ 

ГИМЕЛ– ИЗК МАРИЦА - 

МЕЛГИ“ 

Разработване на иновативни методи за контрол на 
основните неприятели по 

оранжериините кутури чрез производство и 

интродуциране на биоагенти (полезни насекоми) 
за биологичен контрол върху тях. 

801 179,64 60,50 

11 BG06RDNP001-16.001-0002 
НОВ ХОРИЗОНТ 2019 

ДЗЗД 

Преминаване от източник към приемник на 

въглерод в обработваеми земи 
707 663,24 59,50 

12 BG06RDNP001-16.001-0013 

ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ 
ЗА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНО 

ОВЦЕВЪДСТВО ДЗЗД 

Генотипна преценка на кочове чрез използване на 

генетичен маркер и последваща оценка на 
развъдната им стойност 

791 897,47 58,67 

13 BG06RDNP001-16.001-0010 
Оперативна група 

"Насекомо" ДЗЗД 

Насекомо. Въвеждане на високо иновативни 
технологии при хранене на бройлери и кокошки 

носачки за подобряване на тяхното здраве и 

качествени показатели на техните продукти” 

733 090,78 57,50 

14 BG06RDNP001-16.001-0021 
МОБИЛЕН ПРОФЕСОР 
ДЗЗД 

Мобилен Професор 496 629,30 56,00 

15 BG06RDNP001-16.001-0038 
ДЗЗД ОПЕРАТИВНА 
ГРУПА ПЧЕЛА 

 
Разработване и въвеждане в практиката на нови 

методи за повишаване на репродуктивните 

способности на пчелните семейства 

813 884,28 54,00 

16 BG06RDNP001-16.001-0009 

ДЗЗД „ОРАНЖЕРИИ 

ГИМЕЛ II – ОРАНЖЕРИИ 
ГИМЕЛ - АГРАРЕН 

УНИВЕРСИТЕТ – 

ПЛОВДИВ“ 

Разработване на иновативни подходи за контрол на 

галови нематоди чрез соларизация на почвата и 
внасяне на микроорганизми, в съответствие с 

правилата на биологичното производство 

707 491,79 52,00 

17 BG06RDNP001-16.001-0027 
ДЗЗД „Български овощни 

сортове“ 

Внедряване на иновативни овощни сортове, 

създадени от Институт по земеделие – Кюстендил 
388 209,72 48,50 

18 BG06RDNP001-16.001-0003 Земеделие 4.0 ДЗЗД Цифрово полевъдство 580 646,00 47,00 

19 BG06RDNP001-16.001-0017 
Оперативна група 
"Централен Балкан" ДЗЗД 

Въвеждане на иновации при устойчивото 

управление на ливадите и пасищата в района на 
Централна Стара планина и Предбалкана  при 

условията на настъпващи климатични промени 

528 161,66 47,00 

20 BG06RDNP001-16.001-0011 
ЗЕЛЕНО ФЕРМЕРСТВО 

ДЗЗД 

Иновативни практики за устойчиво зелено 
фермерство и адаптиране към промяна 

на климата, „Зелено фермерство“ 

457 083,80 44,33 

21 BG06RDNP001-16.001-0023 
"ЗЕМЯ НА БЪДЕЩЕТО" 

ДЗЗД 

Въвеждане на дистанционни методи за планиране 
на дейностите в земеделието 645 328,00 43,67 

22 BG06RDNP001-16.001-0004 ХИБРИДИ 2020 ДЗЗД 

Създаване на родителски стада от двулинеен 

хибрид – „патета-мюлари“(кръстоска между 

мускусна патица и обикновена домашна патица) за 
първи път в България 

818 960,19 43,00 

23 BG06RDNP001-16.001-0024 
Грийн Ливинг Иновейшън 

ДЗЗД 

Иновативни технологични решения в 

производството на пъдпъдъчи яйца 
93 922,00 36,00 

24 BG06RDNP001-16.001-0036 ДЗЗД "Тракия" 
Проучване възможностите за използване на 

високопротеинов слънчогледов шрот и 
361 437,00 35,50 



                                                                                                
разработване на нов хранителен продукт/добавка 
като алтернатива на скъпите протеинови източници 

в диетите на пилета бройлери и лактиращи крави 

25 BG06RDNP001-16.001-0033 
„Национален център по 
коневъдство“ ДЗЗД 

Оперативна група  „Национален център по 
коневъдство 293 634,20 35,33 

 


