
                                                                                                                                                             

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони” 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”  

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г. 

 

СПИСЪК 

 НА ОТХВЪРЛЕНИТЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ: BG06RDNP001-19.410 "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ПОДМЯРКА 6.4. "ИНВЕСТИЦИОННА 

ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ" НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ", ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. 

 

Регистрационен 

номер на 

проектното 

предложение в 

ИСУН 2020 

Кандидат Наименование на 

проекта 

Статус Основания и мотиви за отхвърляне на проекта. 

BG06RDNP001-

19.410-0002 

СЛАДОЛЕДНИЦА 

ЕООД 

„Работилница за 

изработване на 

бутиков сладолед” 

в УПИ I-324, кв. 57 

по плана на с. 

Православ, 

община Братя 

Даскалови 

Отхвърлено 

на ОАСД 

В електронния формуляр в ИСУН2020, като код по КИД 2008 на проектното 

предложение е посочен 10.52 „Производство на сладолед“, който е част от код 10.5. 

„Производство на мляко и млечни продукти“. Кандидатът е представил и 

Удостоверение от НСИ, от което е видно, че кодът на основната икономическа дейност 

на кандидата за 2019 г. (годината предхождаща годината на кандидатстване) е  10.52 

„Производство на сладолед“.   

В процеса на извършване на оценка за Административно съответствие и 

допустимост, СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ е получило методически 

указания и становище от страна на УО на ПРСР 2014 – 2020 г., както следва: 

1. Изискването в критериите за допустимост „Предоставя се подпомагане за 

инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: Производство или 

продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за 

функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и 

материали)“ от подмярка 6.4. на стратегията за ВОМР на МИГ „Брезово, Братя 

Даскалови“ е идентично с посоченото по подмярка 6.4. в ПРСР 2014 – 2020 г. Тъй като 

в критериите за допустимост  на дейностите по подмярка 6.4. от стратегията за ВОМР 

на МИГ няма одобрени допълнителни изисквания, различни от тези по програмата, то 

критериите за допустимост са съгласно правилата на подмярката на национално ниво. 

В тази връзка проектни предложения с код по КИД2008 10.52 „Производство на 

сладолед“ не са допустими за предоставяне на БФП по процедура BG06RDNP001-

19.410 към стратегията за ВОМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови“; 

2. Посоченото проектно предложение попада в обхвата на чл. 17, т.1, буква „б“ от 

Регламент (ЕС) № 1305/2013 и е допустимо за финансиране по подмярка 4.2. 

 



„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014 – 

2020 г. 

С оглед на посоченото: 

• Включените в проектното предложение дейности не попадат в обхвата на 

допустимите дейности посочени в раздел 13.1. от Условията за кандидатстване по 

процедура за подбор на проектни предложение BG06RDNP001-19.410 под мярка 6.4. 

"Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"; 

• Включените в проектното предложение дейности попадат в обхвата на 

недопустимите дейности посочени в раздел 13.3. точка 1 от Условията за 

кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложение BG06RDNP001-

19.410 под мярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от 

Стратегия за водено от общностите местно развитие на сдружение "МИГ Брезово, Братя 

Даскалови"; 

 

Проектно предложение BG06RDNP001-19.410-0002 НЕ ОТГОВАРЯ НА 

УСЛОВИЯТА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ. 

BG06RDNP001-

19.410-0005 

ТМ ГРУП 19 

ЕООД 

„Закупуване на 

технологично 

оборудване за цех 

за производство на 

каучукови плочки 

в с. Партизанин, 

общ. Братя 

Даскалови, обл.  

Стара Загора“ 

Отхвърлено 

на ОАСД 

Съгласно разпоредбите на  I. Общи условия за допустимост на дейностите, т. 2 от раздел 

13.2. Условия за допустимост на дейностите от Условията за кандидатстване: 

• „Подпомагат се проекти, за които са проведени съгласувателните процедури по 

реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и/или 

Закона за биологичното разнообразие със съответния компетентен орган по околна 

среда и по реда на Закона за културното наследство (ЗКН) с Министерството на 

културата за защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство.“ 

   Съгласно разпоредбите на т.5 от раздел 13.3. Недопустими дейности от Условията за 

кандидатстване:  

• „Финансова помощ не се предоставя за проекти, включващи инвестиции, които 

не отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за 

биологичното разнообразие или/и Закона за водите;“ 

Кандидатът не е представил задължителен изискуем документ посочен в раздел 24. 

Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, I. Общи 

документи, т. 26 от Условията за кандидатстване, като по този начин кандидатът 

не е представил документи доказващи, че са проведени необходимите 

съгласувателни процедури с компетентния орган по околна среда -  Регионална 

инспекция по околната среда и водите. 

Тъй като кандидатът не е представил посоченият изискуем документ не може да бъде 

преценено дали включените в проектното предложение дейности отговарят на 

разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното 

разнообразие или/и Закона за водите. 

Комисията за оценка на проектни предложения два пъти е изискала от кандидата 

представянето на изискуемият документ по раздел 24, I.,т. 26 от Условията за 

кандидатстване, като същият не е представен. 

С оглед на посоченото проектно предложение BG06RDNP001-19.410-0005 НЕ 

ОТГОВАРЯ НА УСЛОВИЯТА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ. 

 


