
Регистър на отхвърлените проектни предложения 

№ Процедура № 
Регистрационен 

№ 
Кандидат 

Проектно 

предложение 
Основание за отхвърляне 

1.  BG06RDNP001

-19.082 

BG06RDNP001-

19.082-0003 

СД „Плувен клуб 

– Сандански“ 

„Спортно 

оборудване за 

нуждите на 

Плувен клуб – 

Сандански, с цел 

постигане на 

високи спортни 

резултати на 

републикански и 

международни 

първенства“ 

В посочения срок за отговор кандидатът не е отговорил на УП от 

КППП в ИСУН.                                                                                                               

Кандидатът не е предоставил исканите му документи и разяснения. В 

резултат на което не са представени задължителни документи 

съгласно Условията за кандидатстване:                                                        

• Декларация съгласно приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 на 

Наредба №   22/14.12.2015 г.;                                                                                                                                             

• Влязло в законна сила Решение на Общински съвет;                                                                                                      

• Анализ разходи-ползи (финансов анализ) по образец;                                                                                                                 

• Коректно попълнена декларация за липса или наличие на двойно 

финансиране;                                                                                                                                                                                      

• Декларация НСИ по образец (приложение 16);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Декларация за минимална помощ по образец (Приложение 12а);                                                                                                                                                                                                                       

• Документ за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години, 

считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, което е 

основание за недопускане до техническа и финансова оценка и 

прекратяване на производството по отношение на кандидата. 

2.  BG06RDNP001

-19.102 

 BG06RDNP001-

19.102-0005 
"ЛУМПАРОВА 

КЪЩА" ЕАД 

„Закупуване на 

земеделска 

техника“ 

Критерии за оценка „Бизнес планът показва подобряване на 

дейността на стопанство или предприятието, както и икономическата 

жизнеспособност на проекта“ не е изпълнен, което води до 

отхвърляне на проектното предложение на етап ОАСД. 

Реализацията на дейностите от бизнес плана няма да доведе до 

ИКОНОМИЧЕСКАТА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ НА ПРОЕКТА. 

Показателите са изчислени с данни съобразявайки се с отговора на 

зададеният въпрос при искан интензитет по проектното предложение 

„Закупуване на земеделска техника“ на "Лумпарова къща" ЕАД от 

50%, а именно: „При изготвяне на проектната документация, в 

приложение 2 - Таблица за допустими инвестиции и дейности е 

допусната техническа грешка и е избран от падащото меню 

некоректен процент /60 %/ за интензитета на финансова помощ по 

процедура № BG06RDNP001-19.102 - МИГ Сандански – подмярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР. Следва да се 



счита, че Исканият интензитет по проектното предложение 

„Закупуване на земеделска техника“ на "Лумпарова къща" ЕАД е 

50%. Прилагаме коректно попълнена Таблица за допустими 

инвестиции и дейности. Същата техническа грешка доведе до неточно 

попълване на данни в т.5 Бюджет във формуляра в ИСУН“:  

Показател 1. Стойността на показателя «Нетна настояща стойност» е -

21037,37 лв. NPVlt<0. Отрицателната нетна настояща стойност 

показва, че настоящата стойност на паричния поток през периода на 

инвестицията не е достатъчна, за да покрие разходите за 

инвестицията.  

2. Стойността на показателя «Вътрешна норма на възвръщаемост е 

2,60%. Проектът се счита за икономически жизнеспособен, ако IRR е 

по голям от дисконтовия % (6%), а в случая е значително по нисък.  

3. Индексът на рентабилност (PI) има стойност 0,94. Според индексът 

на рентабилност дохода, който всеки един инвестиран лев в 

проектното предложение ще осигури 0,94 лв., стойността е под 1 на PI 

и не осигурява ефективността на инвестицията.                                                                                                                                                                           

4. Срокът на откупуване на инвестицията (PBP) е 5,33 г. Срокът на 

откупуване на инвестицията трябва да бъде в рамките на периода на 

бизнес плана. Очакваният брой години, зa които се възвръща 

направената инвестиция е 5,33 г. което е повече от 5 г. 

3.  BG06RDNP001

-19.147 

BG06RDNP001-

19.147-0006 

"ИРИС ДЕНТ-Д-р 

ИРИНА 

КОЛАРОВА-

ПЕТКОВА - 

ИНДИВИДУАЛНА 

ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА 

ИЗВЪНБОЛНИЧН

А ДЕНТАЛНА 

ПОМОЩ - ЛЕКАР 

ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА" 

ЕООД 

„Разширяване на 

гамата 

предлагани 

дентални услуги 

чрез 

подобряване 

условията на 

работа и 

допълване на 

наличната 

техника и 

оборудване с 

нова такава 

С получен отговор, във връзка с изпратено Уведомително писмо от 

КППП, не са отстранени следните констатираните липси, 

нередовности, неясноти и разминавания и не са представени 

задължителни документи по процедурата за проектното предложение: 

1. Описаните общи и специфични цели на проектното предложение 

не съответстват с целите и приоритетите на СВОМР, както и със 

специфичните нужди на територията, те трябва да кореспондират с 

тези по процедурата описани в т. 6 на Условията за кандидатстване.  

2. ОСНОВНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТНОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ във формат формат „doc“ или „docx“ не е 

приложена. 

3. При попълване на Таблица за допустими инвестиции и дейности не 

са спазени инструкциите. Не е определена групата разход за всеки 

един от планираните за покупка материални активи, не е определен 

режим на държавни помощи. Не е приложена коригирана "Таблица за 



позволяваща 

изпълнението на 

нови оперативни 

дейности и 

услуги“ 

допустими инвестиции и дейности подписана с КЕП от кандидата във 

формат .xls или .xlsx" попълнена съгласно инструкциите" ; 

4. Не е предоставената справката за обобщените параметри на 

предприятието, което подава декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП; 

5. Приложеният Бизнес план (приложение 9а) не е попълнен 

коректно. Табл. Б2 Заетост (Важно! Средносписъчният брой на 

персонала, който се попълва в колона Г, се вписва като задължение за 

изпълнение в административния договор за отпускане на БФП)" не е 

попълнена.  

В предоставеният Документ 9б - Бизнес план - таблици.xlsx данните 

не са попълнени коректно: 

- Соц. и иконом. анализ не е попълнена; 

- Т1 не са включени всички разходи по чл. 20, ал. 1 на Наредба № 22; 

- Таблица 3 Производствена и търговска програма липсва 

информация за цена към конкретния "Вид продукция/услуги"; 

- Не са попълнени коректно данните в таблица "Таблица 4.4.1 

Средногодишна натовареност (за всички дейности, които не попадат 

в Таблица 4.4.2 и са в обхвата на точка А5 от образеца на бизнес 

плана)", като не се разбира какви са данните за отделните предлагани 

услуги; 

- Разходите в T6 не са попълнени коректно( липсва общият им размер, 

и размер от 12 лева за година е нереалистичен за дейността на 

проекта), а липсва обосновка; 

- Себестойност на единица продукция за услуги и продукти които ще 

се предлагат е на стойност многократно над попълнените данни за 

разходи в "Таблица 6 Разходи за суровини, материали и външни 

услуги (в лева)"; 

- Няма връзка между планираните в Таблица 6 Разходи за суровини, 

материали и външни услуги (в лева), производствената програма, 

себестойността на единица продукция и Средногодишна 

натовареност; 

- Стойностите в Таблица 12 Прогноза за Нетните парични потоци на 

проекта трябва да са в лева, и така попълнени не отговарят на данните 

от другите таблици и в проекта. 

Оценката на Бизнес плана показва, че „Реализацията на дейностите от 

бизнес плана, според предоставените данни в таблиците няма да 

доведе до подобряване на дейността на предприятието, както и 



икономическата жизнеспособност на проекта. Показателите за оценка 

на ефективността на инвестицията и финансовите показатели не 

доказват подобряване на цялостната дейност на кандидата и 

икономическата жизнеспособност на проекта, като се използват 

данните предоставени в първоначално входираното проектно 

предложение, така и коригирани данни в резултата на изпратеното 

уведомително писмо“. 

6. Не е представена Справка за дълготрайни материални активи – 

приложение към счетоводния баланс за предходната финансова 

година и/или за последния отчетен период. 

7. Представената Инвентарна книга не е към датата на подаване на 

проектното предложение. 

8.  Не е представен Документът "Решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната 

среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на 

екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за 

преценка на вероятната степен на значително отрицателно 

въздействие/решение по оценка за 

съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по 

околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното 

разнообразие и/или Закона за водите.", който е задължителен за 

всички кандидати. 

9. Представените запитвания и оферти не са съпоставими. За част от 

разходите заложени в бюджета липсват три оферти, а те не са 

включени в референтния списък. 

10. Представената Декларация минимални и държавни помощи - 

приложение №13а не е попълнена коректно. Финансовата помощ се 

предоставя при спазване на правилата за „минимална помощ“ и 

условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 

декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de 

minimis, а според декларацията дейностите за които се иска 

финансиране не попадат в приложното поле на този регламент. 

11. Формулярът за мониторинг, който е представен след искане от 

КППП не е попълнен коректно, описано е, че бенефициент е МИГ. 



12. Представената декларация за неприложими документи не е 

попълнена коректно. Включени са документи, които са задължителни 

за проектното предложение и не е дадено обяснение за това. 

4.  BG06RDNP001

-19.147 

BG06RDNP001-

19.147-0008 

„ЕВРОПОДИУМ“ 

ЕООД 

„Закупуване на 

мобилна сцена и 

мултимедийно 

оборудване за 

провеждане на 

мероприятия на 

открито” 

Във формуляра за кандидатстване не са описани резултатите от 

изпълнение на дейностите, и не е ясно как ще бъдат постигнати 

заложените цели. Вследствие зададен от Комисията въпрос към 

кандидата същият е отговорил: 

"В електронния формуляр за кандидатстване в системата ИСУН 2020, 

както и в Приложение №1 „Основна информация за проектното 

предложение“ от документите за попълване по процедура 

BG06RDNP001-19.147 липсва позиция по която да се опише 

очаквания резултат от изпълнението на дейностите по проекта. 

В приложения Бизнес план по проекта, в раздел I „Въведение“, точка 

Б. „Очакван резултат от реализацията на дейностите“ в табличен вид 

е представено как изпълнението на дейностите по проекта водят до 

постигането на целите на подхода ВОМР." 

Видно от представения отговор кандидатът не се е запознал с 

Указанията за кандидатстване по процедурата и по-конкретно с 

Приложение №18 "Указания за попълване на формуляр в ИСУН". В 

приложение №18 изрично са посочени местата, на които трябва да 

бъдат описани резулатите, към които се стреми конкретното проектно 

предложение: 

1. "Основни данни", секция „Цел/и на проектното предложение“. В 

инструкцията за попълване на тази секция е посочено: "....Следва да 

опишете връзката на целите с предвидените резултати по проектното 

предложение." В попълнения от кандидата формуляр в ИСУН са 

изброени само поредица от цели, перифразиращи целите на 

процедурата, както са посочени в т. 6 от Условията. 

7. "План за изпълнение/Дейности по проекта" - към всяка дейност има 

поле "Резултат (до 3000 символа)", като указанията посочват: 

"описват се резултатите, които се цели да бъдат постигнати с 

изпълнението на дейността. Тези резултати следва да водят до 

постигане на заложените цели и да са свързани с изпълнението на 

проекта". В своя Формуляр кандидатът в Дейност 1 "Доставка на 

мобилна сцена и мултимедийно оборудване за провеждане на 

мероприятия на открито" като резултат в съответното поле е посочил 



"Приемателно-предавателен протокол", а в Дейност 2 "Изготвяне на 

Бизнес план и консултантски услуги" като резултат е посочено 

"Констативен протокол". 

С оглед на горепосоченото не може да се приеме обяснението на 

кандидата, предоставено в отговор на зададен от Комисията въпрос, 

че липсва място, на което да се опишат резултатите от изпълението на 

дейностите и постигане на целите на проектното предложение. Така 

описаната фактическа обстановка, отразена във Формуляра за 

кандидатстване и придружаващите го документи не дава основание за 

положителен отговор на контролния въпрос №2. "Формулярът за 

кандидатстване е попълнен съгласно указанията" и проектното 

предложение не следва да премине етапа на проверка за 

административно съответствие и допустимост. Противното би 

означавало неравнопоставено третиране на останалите кандидати в 

процедурата и неоснователно даване на предимство на проектното 

предложение. 

5.  BG06RDNP001

-19.147 

BG06RDNP001-

19.147-0011 

„ТРАЙКОВИ 

2014“ ЕООД 

„Закупуване на 

оборудване и 

обзавеждане за 

механа и стаи за 

нощувка” 

Не е получен отговор, във връзка с изпратено Уведомително писмо от 

КППП за установени нердовности и искане на допълнителна 

пояснителна информация, в посочения срок за отговор - 19.05.2019 г. 

В резултат, на което  не са отстранени следните констатираните  

нередовности: 

1. При попълване на II. ОПИСАНИЕ НА КАНДИДАТА, в т. 2. не 

са въведени данните за управителя на ЮЛ и/или представляващия 

кандидата. При определяне на Сектор на дейността за която се 

кандидатства по КИД е записана само 5610 - Дейност на ресторанти и 

заведения за бързо обслужване, а липсва за туристическата дейност 

Обзавеждане за стаи за настаняване.  

2. Липсва справката за обобщените параметри на предприятието, 

което подава декларация, като част от представената Декларация в 

оригинал по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП. 

3.  В прикаченият Бизнес план раздел I. Въведение А. Кратко 

описание на проекта не е попълнена. Не попълнена таблица Таблица 

3 Производствена и търговска програма има приходи от предходна 

година, но в Таблица 6 Разходи за суровини, материали и външни 

услуги (в лева) липсват разходи. Липсва подробна обоснованост на 

планираните цени на база на които да се направи анализ на 



 

икономическата жизнеспособност на инвестицията;  

4. От сканираните декларации от оферентите, с които се 

декларира, че са информирани, че нямат предимство пред останалите 

участници при бъдещо провеждане на процедура за избор на 

изпълнител съгласно Постановление № 160 на МС от 01.07.2016 г., 

не става ясно, дали тези декларации са към приложените оферти.  

5. Представена е некоректно попълнена Декларация минимални и 

държавни помощи - приложение №13а и 13б.  


