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- Изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки. Практиката на Сметната 
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областта на обществените поръчки 
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Списък на избрани проекти за последните 5 години: 

      Трансфер  на  знания  и  информационни  дейности  към  заинтересованите  страни  в 
гората Процедура BG06RDNP001-1.001чрез 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 Програма за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020 г. 

    Анализ и оценка на рентабилността от внедряването на сертификат за устойчиво 
управление на гори (FSC) в УОГС "Юндола" и УОГС "Петрохан". 
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      Участник в   COST Action: TN1401 „Изграждане на капацитет в областта на горската 

политика и управление в западния балкански регион“ (CAPABAL).



      Участник в      COST Action:  FP1201 Промени  в  собствеността   на  горите  в  
Европа: Значение за управление и политика (FACESMAP). 

      BG16RFOP002-2.001-1060-C02   -   Повишаване   на   производствения   капацитет   на 
"СънБрайт Системс България" ООД, Иновации и конкурентоспособност, BG16RFOP002- 
2.001 - Подобряване на производствения капацитет в МСП - 396 000,00 лв. Оперативна 
програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“ 

      “Цex за преработка на медицински и ароматни култури“, бенефциент: " ЕТЕР ДЕА" 
ООД, ИД НОМЕР: 06/04/2/0/00336, УРН: 658945, Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020 г., Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти” – 201 383,37 лв. „Програма за развитие на селските райони 
2014 – 2020 г.“; 

      BG05M9OP001-1.003-1514-C01   -   Създаване   на   нови   работни   места   в   "СънБрайт 
Системс България" ООД, Развитие на човешките ресурси, BG05M9OP001-1.003 - Ново 
работно място 2015 - 299 000,00 лв. Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси 2014 – 2020 г.“ 

    Вх. рег. №: BG16RFOP002-1.002-0398 – “Разработване на електронна платформа за 
предварителна оценка на рентабилността за сертифициране и за сертифициране по 
FSC   и   PEFC”,   BG16RFOP002-1.002   -   Подкрепа   за   разработване   на   иновации   от 
стартиращи   предприятия   -   391   000,00   лв.   Оперативна   програма   „Иновации   и 
конкурентоспособност 2014 – 2020 г.“; 

      Вх.  рег.  №:  BG05M9OP001-1.003-3349  –  “Създаване  на  нови  работни  места  във 
"ФОРЕСТ КОНСУЛТ БГ" ЕООД”, Развитие на човешките ресурси, BG05M9OP001-1.003 - 
Ново работно място 2015 - 56 408,07 лв. Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси 2014 – 2020 г.“ 

      Вх.   рег.   №:   BG05M9OP001-1.023-0146   –   “Обучения   за   решаване   на   екологични 
проблеми чрез предприемачество”, Развитие на човешките ресурси, BG05M9OP001- 
1.023 - Подкрепа за предприемачество - 387 200,00 лв. Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“ 

      Изграждане на оранжерия и складова постройка в ПИ 059024 в землището на село 
Габаре, общ. Бяла Слатина, обл. УРН: 677857, бенефициент: АЛФАНЕОМОН, ИД НОМЕР: 
06/04/1/0/02327,  по  подмярка  4.1  „Инвестиции  в  земеделски стопанства“  от ПРСР 
(2014-2020 г.). „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“; 

      „Изграждане  на    оранжерия”  в  ПИ  059022,  в  землището  на  с.Габаре,  община  Бяла 
Слатина, област ВрацаУРН: 677887, БЕНЕФИЦИЕНТ: "Бетамарком" ЕООД, ИД НОМЕР: 
06/04/1/0/02185,  по  подмярка  4.1  „Инвестиции  в  земеделски стопанства“  от ПРСР 
(2014-2020 г.). „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“. 

      „Изграждане  на  оранжерия  в  ПИ  №059025,  в  землището  на  с.Габаре,  общ.  Бяла 
слатина,     УРН:     677894,     бенефициент:     “ГАМААГРОКЛЕР”     ООД,     ИД     НОМЕР: 
06/04/1/0/02284,  по  подмярка  4.1  „Инвестиции  в  земеделски стопанства“  от ПРСР 
(2014-2020 г.). „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“. 

    „Блокова оранжерия 7 776 m2, ПИ №059001 землището на с.Габаре, УРН: 677892, 
бенефициент: "Хепи зеленчуци" ЕООД, ИД НОМЕР: 06/04/1/0/02232, , по подмярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР (2014-2020 г.). „Програма за развитие 
на селските райони 2014 – 2020 г.“. 

      „Блокова оранжерия“, УРН: 607156, бенефициент: " Климентово Парадайс" ЕООД, ИД 
НОМЕР: 03/04/1/0/01523, по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от 
ПРСР (2014-2020 г.). „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“. 

      „Блокова оранжерия“, УРН: 677839, бенефициент: ВИЛИДЖ ФАРМС ЕООД, ИД НОМЕР: 
03/04/1/0/02688,  по  подмярка  4.1  „Инвестиции  в  земеделски стопанства“  от ПРСР 
(2014-2020 г.). „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“. 

      „Блокова  оранжерия“,  УРН:  607157,  бенефициент:  ET  "Божидар  Балтаджиев",  ИД 
НОМЕР: 03/04/1/0/02360, по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от 
ПРСР (2014-2020 г.). „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“. 


