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СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО 

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР ЗА  

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-6.001 

 

№ 

Рег. № на 

проектното 

предложение в 

ИСУН 

Наименование на 

кандидата 

Наименование на проектното 

предложение 

Основание за отхвърляне                                                                                                                                 

(посочват се конкретните основания, а не само 

препратки към документите и условията, които не 

са изпълнени)  

1 BG06RDNP001-

6.001-0002 

Димитър Николаев 

Георгиев 

Проект за отглеждане на трайни 

насаждения – сливи и 

отглеждане, и увеличение на 

пчелни семейства по методите 

на биологичното земеделие 

Съгласно Чл.31.(1) от Процедура за обработка на 

проектни предложения по подмярка 6.1“ Стартова 

помощ за млади земеделски стопани“ е изпратено 

уведомление на кандидата за отстраняване на 

нередовностите: удостоверение за банкова сметка; 

документ от компетентния орган по околна среда 

(РИОСВ), който е с входящ номер; удостоверение за 

семейно положение издадено от съответната община 

и коригирана таблица 8 „ Описание на планираните 

инвестиции и дейности, които ще бъдат извършени в 

рамките на периода за проверка изпълнението на 

бизнес плана“. Съгласно Чл. 32.(1) Срокът по чл. 31, 

ал. 8, за кандидатите започва да тече от изпращането 

на съответната кореспонденция и уведомление от 

оценителната комисия в ИСУН. Изпратеното 

уведомление за отстраняване на нередовности се 

счита за получено от кандидата с изпращането му в 

ИСУН. Отговорът от кандидата се счита за получен 

от оценителната комисия с постъпването му в ИСУН.  

Чл. 32.(2) В случай че кандидатът не отговори в 15 

дневния срок от изпращане на уведомлението или не 

предостави  всички изискани документи и/или 
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представените такива са непълни (не са изпълнени 

дадените указания за отстраняване на нередовности 

или непълноти), но липсите и/или нередовностите не 

водят до несъответствие с критериите за финансиране 

на проектното предложение, оценителите извършват 

оценката, съобразно приложените документи и 

проектното предложение се допуска до техническа и 

финансова оценка. Проектното предложение не се 

допуска до техническа и финансова оценка в случай, 

че липсите и/или нередовностите водят до 

несъответствие с критериите за финансиране, 

посочени в Условията за кандидатстване. 

В предоставения 15 дневен срок не е получен отговор 

от кандидата и изисканите документи не са 

предоставени. Кандидатът не отговаря на т.1.6.3 от 

раздел 11.1 „Критерии за допустимост“ и на т. 1.7 от 

раздел 13.1 „Дейности, допустими за финансиране“  

от условия за кандидатстване по проектни 

предложения за предоставяне  на безвъзмездна 

финансова помощ . 

2 BG06RDNP001-

6.001-0017 

"ФРЕШ ФРУКТ 2016" 

ЕООД 

Създаване и развитие на 

икономически устойчиво 

земеделско стопанство 

От извършена проверка на място е установено, че 

имотите са неподдържани, междуредията не са 

обработени и не отговарят на критериите за 

допустимост.  

В резултат на полученото разминаване в размера на 

площите декларирани в проектното предложение и 

установените от проверка на място е извършено  

преизчисление на началния икономически размер на 

стопанството, измерен в СПО на 0 евро.  

Проектното предложение не отговаря на изискването 

по т. 1. 2. 3 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост 
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на кандидатите“ от Условията за кандидатстване – „1. 

2. 3. имат икономически размер на стопанството, 

измерен в стандартен производствен обем (СПО) в 

границите между левовата равностойност на 8000 

евро и 16 000 евро включително.“ 

3 BG06RDNP001-

6.001-0088 

Владимир  Атанасов  

Тасев 

Проект по подмярка 6.1 

"Стартова помощ за млади 

земеделски стопани"  за 

отглеждане на трайни 

насаждения от череши, сливи и 

вишни по методите на 

биологичното земеделие. 

При посещението на място не са установени 

отглежданите култури  за 2017/2018 стопанска година 

в имотите, описани в проектното предложение. 

Установени са стари и амортизирани дървета - 

„сливи“ в ПИ №44048 от землището на с. Церово, 

като имота е трайно необработен, силно захрастен, 

неподържан като са установени общо 12 бр. дървета 

върху площ от 2 дка. В ПИ №44049 от землището на 

с. Церово са установени 34 бр. дървета от „вишни“ 

върху площ от 2,769 дка., като имота е трайно 

изоставен, захрастен, необработен с преобладаващи 

издънки от „вишни“ и друга дървесна растителност.   

1.Направено е преизчисление на началния 

икономически размер на стопанството измерен в 

СПО, от 10382,82 евро в проектното предложение на 

6927,67 евро. Проектното предложение не отговаря 

на изискването по т.1. 2. 3 от раздел 11.1 „Критерии 

за допустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. В резултат на направеното преизчисление на 

началния икономически размер на стопанството, 

бизнес плана не отговаря на т. 1.4.1 и 1.4.2 от раздел 

13.1 от Условията за кандидатстване. 
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4 BG06RDNP001-

6.001-0091 

Сибел Мехмед Мехмед Отглеждане на животни по 

биологичен начин 

Не е спазено изискването от раздел 11.1, точка 

1.2.3.от Условията за кандидатстване кандидатите да 

имат икономически размер на стопанството, измерен 

в стандартен производствен обем (СПО) в границите 

между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 

евро включително след извършените 

административни проверки е направено 

преизчисление на началният икономически размер 

съгласно Приложение VI от РЕГЛАМЕНТ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/220 НА КОМИСИЯТА от 3 

февруари 2015 година: 5. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

СПЕЦИАЛНИ СЛУЧАИ: Предвидени са специални 

правила за изчисляване на СПО за някои типове 

характеристики и за общото СПО на стопанството: 

Код 4101 Телета и малачета до 1 година - г) Животни 

от рода на едрия рогат добитък под едногодишна 

възраст, мъжки и женски СПО, отнасящи се до 

животни от рода на едрия рогат добитък под 

едногодишна възраст, се вземат предвид, когато се 

изчислява общия СПО на стопанството, само когато в 

стопанството има повече животни от рода на едрия 

рогат добитък под едногодишна възраст отколкото 

крави. Вземат се предвид само СПО, отнасящ се до 

превишаващия броя на кравите брой на животните от 

рода на едрия рогат добитък под едногодишна 

възраст. 
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5 BG06RDNP001-

6.001-0105 

ПЕТЯ ИЛИЕВА 

АНГЕЛОВА 

Стартова помощ за създаване и 

развитие на стопанства за млади 

фермери 

При извършени административни проверки за 

първоначална регистрация като тютюнопроизводител 

се установи, че кандидатът фигурира в регистрите на 

фонд „Тютюн“ с година на регистрация 2001г. В 

резултат на тази констатация проектното 

предложение не отговаря на изискванията на  Раздел 

11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, т. 1. 

3. „ Условията по т. 1. 2. 1. и т. 1. 2. 2. се считат за 

изпълнени, когато проектното предложение е 

подадено не по-късно от 24 месеца, считано от 

датата, на която е настъпило първото от посочените в 

т. 1. 2. 1 и т. 1.  2. 2 събития“ от Условията за 

кандидатстване. 
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6 BG06RDNP001-

6.001-0109 

Таня Огнянова 

Иванчовска 

Стартова помощ за развитие на 

земеделското стопанство на 

Таня Иванчовска. 

След извършена административна проверка е 

установено, че стопанството на кандидата не отговаря 

на критериите за допустимост на кандидатите от 

Условията за кандидатстване, а именно: т. 1.2.3, 

раздел 11.1 “Критерии за допустимост на 

кандидатите“  - имат икономически размер на 

стопанството, измерен в стандартен производствен 

обем /СПО/ в границите между левовата 

равностойност на 8000 евро и 16000 евро 

включително, както и е установено несъответствие с 

т.1.3.2, раздел 13.1 „Дейности допустими за 

финансиране“ от Условията за кандидатстване - 

липсва увеличение от 4000 евро, измерен в СПО, най-

късно до изтичане на посочената в бизнес плана 

крайна дата на период за проверка на неговото 

изпълнение. След направените преизчисления е 

видно, че икономическия размер на стопанството 

измерен в стандартен производствен обем (СПО) е в 

размер на 7729,28 евро. 

Кандидатът попада в хипотезата на т. 3.2.3, буква „б“, 

раздел 11.2 “Критерии за недопустимост на 

кандидатите“ от Условията за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на изискването 

по т.1.2.3, т. 1.6. и т.1.6.1 от раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ и на изискването по 

т.1.3.2 от Раздел 13.1 „Дейности, допустими за 

финансиране“ .   
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7 BG06RDNP001-

6.001-0114 

Георги Красимиров 

Георгиев 

Увеличение на растениевъдното 

стопанство на млад фермер и 

подобряване на механизацията. 

Кандидатът  попада в обхвата на условията за 

недопустимост за подпомагане, посочени в т. 4.2. от  

Раздел 11.2 "Критерии за недопустимост на 

кандидатите" от Условията за кандидатстване, а 

именно: „Не се дава предимство, а даденото 

предимство се отнема в случаите, когато бъде 

установено, че кандидат за подпомагане е създал 

изкуствено условията, необходими за получаване на 

това предимство, в противоречие с целите на 

европейското право и действащото законодателство в 

областта на селското стопанство.” 

Установен е индикатор за потенциално наличие на 

изкуствено създадени условия, с цел получаване на 

предимство при одобряване на проектното 

предложение, в противоречие с целите на 

европейското право и действащото законодателство в 

областта на селското стопанство, а именно: С Анекс с 

вх. № 2022 от 05.04.2018 год. се прекратява 

действието на договор за наем от 11.11.2016 год.  на  

имоти с обща площ 27,549 дка - овощни градини - 

сливи, с което намалява икономическия размер на 

стопанството, спрямо предходната стопанска година 

2017 /констатирано след направена проверка в ИСАК 

ДПП/. В Бизнес плана  увеличението на  

икономическия размер на земеделското стопанство, 

измерен в СПО (минимум с 4000 евро СПО)  ще бъде 

постигнато със създаването на 6 дка трайни 

насаждения - сливи.   При направена справка в 

ИСАК, направление "Селски райони 2014-2020" се 

установи участие по мярка 4.1. - 06.12.2016 год. със  

състояние "отказан поради недостатъчен бюджет". 
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8 BG06RDNP001-

6.001-0135 

ХАЛИЛ ВЕЛИ 

ДУРАСЪ 

Разширяване и развитие на 

земеделско стопанство в община 

Котел 

1.След извършване на справка в Българската агенция 

по безопасност на храните (БАБХ), се установи, че 

кандидатът е собственик на животновъден обект 

8981-0163 от 01.06.2012 година, което противоречи 

на условията на т. 1.2.2. на раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ от Условия за 

кандидатстване;  

2. След извършване на справка в модул „Директни 

плащания” в ИСАК (Интегрирана система за 

администриране и контрол), се установи, че 2013 и 

2014 година, кандидатът е подал заявления за 

Директни плащания, и е декларирал 26.100 дка по 

схемите на Директните плащания, което противоречи 

на условията на т. 1.2.2. на раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ от Условия за 

кандидатстване 

9 BG06RDNP001-

6.001-0153 

Калчо Тодоров Роев Развитие на овощно стопанство 

в община Долни чифлик 

При посещение на място на имот №165006 от 6,75 

дка в гр.Долни чифлик е установен 136 броя на 

засетите дръвчета при схема на засаждане на дка 5м x 

5.5 м върху подложка Махалебка - средно на декар са 

20бр дръвчета, при минимален праг за декар  - 35 бр. 

дръвчета съгласно Приложение№1 от Условията за 

кандидатстване. Направено запитване до кандидата 

относно констатираната разлика. Площта на имот № 

165006 е извадена от общата площ при изчисляване 

на първоначалното СПО на стопанството, при което 

началното СПО на стопанството става 6519,78 евро и 

кандидатът става недопустим за подпомагане 

съгласно точка 1.2.3. от Критериите за допустимост 

на кандидатите към Условията за кандидатстване. 
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10 BG06RDNP001-

6.001-0213 

КОСТАДИНКА  

ПАНАЙОТОВА 

БОНЕВА 

Стартова помощ за създаване на 

стопанство на млад фермер 

1. Съгласно т.6, буква "а" от раздел 21.2 от Условията 

за кандидатстване , на 05.12.2018 г  на кандидата е 

изпратено уведомление, чрез ИСУН с рег.№ 

BG06RDNP001-6.001-0213-M001, относно датата на 

предстоящата проверка – 07.12.2018 г. На 06.12.2018 

г. с вх. №02-170-6500/3347 на хартиен носител в 

офиса на  ОД на ДФЗ – Разград, кандидата подава 

заявление за оттегляне на заявлението поради 

ликвидиране на стопанството. При спазване на  

изискването на т. 14 от раздел 21.2 от Условията за 

кандидатстване / когато кандидатът е уведомен за 

намерението на съответната оценителна комисия да 

извърши проверка/посещение на място, не се 

разрешава оттегляне на цялото заявление или на 

части от него/, на 07.12.2018 г. помощник оценители 

от РТИ – Разград извършват проверка на място. На 

проверката на място Костадинка Панайотова Бонева 

не присъства и няма представени документи съгласно 

т.6, буква "а" от раздел 21.2, изречение второ  от 

Условията за кандидатстване. Съгласно становище на 

РТИ Разград налице е несъответствие между 

декларираните от кандидата данни и установените на 

проверката на място. Във връзка с направените 

констатации е изпратено уведомление, ведно с 

протокола от проверката на място ,  съгласно т.6, 

буква "г" от раздел 21.2 от Условията за 

кандидатстване с регистрационен № BG06RDNP001-

6.001-0213-M002 чрез ИСУН 2020  на 07.01.2019г.,  

Възражения и обяснение по направените констатации 

от проверката на място не са направени в срока, 

съгласно т.6, буква "д" от раздел 21.2 от Условията за 
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кандидатстване. Въз основа на установените данни за 

площи и култури и извършеното преизчисление на 

СПО, икономическият размер на стопанството, 

измерен в СПО е 16621,17 евро. С оглед на 

изискването по т. 1. 2. 3 от раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване – „имат икономически размер на 

стопанството, измерен в стандартен производствен 

обем (СПО) в границите между левовата 

равностойност на 8000 евро и 16 000 евро 

включително;“ кандидатът е недопустим за 

подпомагане.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Във връзка  с т.8, от раздел 21.2 от Условията за 

кандидатстване на кандидата е изпратено 

уведомление за липси /нередовности в проектното 

предложение чрез ИСУН 2020 с рег.№ 

BG06RDNP001-6.001-0655-M003 на 07.01.2019г. 

Липсите /нередовностите не са отстранени в 

законоустановения срок.  

3. В Производствената програма на земеделското 

стопанство, раздел IV от БП, точка 1.1., липсва  

описание на вида на подложката,  за да може да се 

определи минимален брой растения на единица площ, 

съгласно Приложение № 1 към Условията за 

кандидатстване. Липсващата информация е в 

противоречие с точка 1.4, Раздел 11.1 от Условията за 

кандидатстване. - „когато икономическият размер на 

стопанството по т. 1. 2. 3 през текущата спрямо 

кандидатстването стопанска година се доказва със 

съществуващи овощни видове, лозя, многогодишни 

етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, 
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лавандула и мента), маточници и разсадници за 

трайни насаждения и декоративни култури, 

минималният брой на растенията на декар не трябва 

да е под минималния праг на гъстота, съгласно 

приложение № 1.“4. Приложената към проектното 

предложение Диплома за средно професионално 

образование не е придружена от Свидетелство за 

професионална квалификация, съгласно т. 5 .8, 

подточка 5 и подточка 22 от Раздел 27 "Допълнителна 

информация" от Условията  за кандидатстване по 

подмярка 6.1, както и не е поето задължение за 

придобиване на необходимите професионални 

умения и компетентности в срок до 36 месеца от 

сключването на административния договор, но не по-

късно от избрания период за проверка изпълнението 

на бизнес плана в Таблица 7 и Таблица 8 от БП.  

Физическото лице кандидат не отговаря на 

изискванията т. 1.8.2 от Раздел 11.1. от Условията за 

кандидатстване. 
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11 BG06RDNP001-

6.001-0215 

Светлана Христова 

Абаджиева 

Развитие на земеделското 

стопанство на Светлана 

Абаджиева с подкрепата на 

подмярка 6.1 "Стартова помощ 

за млади земеделски стопани" по 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

При извършени административни проверки е 

установено, че кандидатът има регистрация, като 

тютюнопроизводител във фонд „Тютюн“ за 2006,  

2008, 2009 и 2010 г. Регистрацията, като 

тютюнопроизводител е настъпила  по-рано от 24 

месеца към датата на подаване на проектното 

предложение, в следствие на което кандидатът не 

отговаря на изискванията на Раздел 11. Допустими 

кандидати, подраздел 11.1.Критерии за допустимост 

на кандидатите – точка 1.3. „Условията по т.1.2.2 

(1.2.Към датата на подаване на проектното 

предложение кандидатите трябва да: 1.2.2 

стопанисват земя с цел производството на земеделска 

продукция;) се считат за изпълнени, когато 

проектното предложение е подадено не по – късно от 

24 месеца, считано от датата, на която е настъпило 

събитието по т.1.2.2” от УСЛОВИЯ ЗА 

КАНДИДАТСТВАНЕ. 

12 BG06RDNP001-

6.001-0219 

Цветелин Пламенов 

Илиев                                                                                                                                                                                                                                                                  

Подкрепа за стопанството на 

млад земеделски стопанин 

В процеса на оценка на административното 

съответствие и допустимост е извършена проверка на 

място от Регионален технически инспекторат (РТИ) 

към ОД на ДФ „Земеделие“ град Монтана. 

Проверката установява по-голяма площ от заявените 

съгласно бизнес плана и основната информация за 

проектното предложение 22,000 дка, а именно: 22,395 

дка, като за имот № 028010, находящ се в землището 

на с. Гомотарци общ. Видин, е измерена площ от 

5,862 дка /при заявена 5,467 дка/, а за имот № 020008, 

находящ се в землището на с. Покрайна, общ. Видин, 

измерената площ съвпада със заявената /16,533 дка/. 

Площта на имот № 028010, съгласно представения от 
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кандидата Договор за аренда № 1785/26.02.2018 г. и 

скица към него, е 6,992 дка, като в бизнес плана и в 

основната информация за проектното предложение е 

декларирано, че засадени със сливи са 5,467 дка, а 

останалите 1,525 дка са неизползваеми към момента. 

Кандидатът е подписал контролния лист от 

проверката на място на РТИ Монтана на дата 

05.12.2018 г. без забележки. 

С уведомлението по т. 8 от Раздел 21.2. „Оценка на 

административно съответствие и допустимост“ към 

Условията за кандидатстване от кандидата е изискано 

обяснение/пояснение за разминаването в заявената и 

измерена площ за описания имот и документи, ако са 

приложими. В отговор същият е предоставил 

обяснение от дипломиран агроном с приложено 

копие от дипломата му. В него се посочва, че в 

изложението на  бизнес плана кандидатът поема 

ангажимент да премине към биологично отглеждане 

на насажденията си, съгласно изискванията на 

Регламент 889/2008 година, във връзка с Регламент 

834/2007 година на ЕС, както и Наредба № 

5/03.09.2018 г. Посочено е също така, че 

констатирана разлика от 395 кв. м представлява 

необходимата буферна зона, с която кандидатът 

гарантира спазването на принципите на биологично 

земеделие и предотвратява замърсяването на 

биологичната продукция, съгласно изискванията за 

биологично производство, вкл. съгласно политиката 

за предпазване от замърсяване на фирма „СЕРЕС-

Сертификация на екологични стандарти“ ООД – BG-

BIO-04, към която кандидатът се е насочил като негов 



 

 

ДПМРСР/ДЧМ  

Версия  1 

стр. 14 от 

159 

ПРИЛОЖЕНИЕ 128_23 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

сертифициращ орган. 

Към датата на кандидатстване, както и към датата на 

отговора на уведомлението по т. 8 от Раздел 21.2. 

кандидатът не е открит в база данни на 

производителите, преработвателите и търговците на 

земеделски продукти и храни, произведени по 

биологичен начин / 

http://bioregister.mzh.government.bg - регистъра на 

биологичното земеделие на министерство на 

земеделието, храните и горите./ Договор, сключен с 

лице, получило разрешение от министъра на 

земеделието, храните и горите да осъществява 

контрол за съответствие на биологичното 

производство, не беше приложен в отговор на 

уведомлението по т. 8 от Раздел 21.2.  

  След направеното преизчисляване на 

икономическия размер на стопанството, измерен в 

стандартен производствен обем (СПО) с площта, 

установена при проверката на място, СПО е в размер 

на 16 225,19 евро, при първоначално заявен такъв от 

15 939,01 евро, с което кандидатът не отговаря на 

изискванията по т. 1.2.3. от 11.1. Критерии за 

допустимост на кандидатите към Условията за 

кандидатстване. 

13 BG06RDNP001-

6.001-0229 

ДЕЯН КРАСИМИРОВ 

БАРБОВ 

Развитие на стопанство на млад 

фермер от Северозападна 

България 

1. Във връзка с т.8 раздел 21.2. „Оценка на 

административното съответствие и допустимост“ от 

Условията за кандидатстване, на кандидата е 

изпратено уведомително писмо за отстраняване на 

липси и нередовности с регистрационен номер в 

ИСУН BG06RDNP001-6.001-0229-M002. Получен е 

отговор в определения 15 –дневен срок, като същият 
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е подписан с КЕП на лице, различно от кандидата, а 

именно - Иван Жоров Маринов. Така предоставеният 

отговор е нелегитимен, защото не е подписан с КЕП 

на кандидата. Проектното предложение на кандидата 

на база установеното обстоятелство попада в 

хипотезата на т.3.2.3, буква “б“, раздел 11.2 

“Критерии за недопустимост на кандидатите“ от 

Условията за кандидатстване, а именно: „не са 

предоставили изискваща се информация, свързана с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване 

или изпълнението на критериите за допустимост или 

подбор“. 

2. Установена разлика над 3% между площта, 

последно заявена от кандидата по схемите и мерките 

за директни плащания и обработваемата (използвана) 

земеделска площ на стопанството декларирана в 

таблица 1 „Налична за стопанството земя“, колона 

“Г“ от предоставения бизнес план. Проектното 

предложение на кандидата попада в хипотезата на 

т.2.2 , раздел 27 “Допълнителна информация“ от 

Условията за кандидатстване: „Не се предоставя 

финансова помощ, когато при сравнението по т. 2.1 

се установи разлика между размера на площите в 

размер, надвишаващ 3 на сто, и кандидатът не е 

представил в указания срок мотивирана писмена 

обосновка, придружена с подкрепящи я 

доказателства, относно причините за тази разлика“. 
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14 BG06RDNP001-

6.001-0236 

Хайрие Али Хасан Подмярка 6.1 "Стартова помощ 

за млади земеделски стопани" от 

мярка 6 "Развитие на стопанства 

и предприятия" от Програмата 

за развитие на селските райони 

за периода 2014 - 2020 г. 

Декларираното първоначално (СПО) е 15 999,63 евро. 

След справка в Регистър на животни и пчели в БАБХ 

се установява, че съпругът на кандидата е наемател в 

животновъден обект с три броя крави за 

месо.Справка в Регистър ”Фонд Тютюн” установява, 

че кандидатът има регистрация като 

тютюнопроизводител от 2005 г.Извършено е 

преизчисление на (СПО), което става 16 591,71 евро.  

Проектно предложение не отговаря на изискванията 

на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, а именно на 

Раздел 11,Подраздел 11.1., т. 1.12.1 във връзка с точка 

т. 1.12.; не отговаря и на точка 1.3.„Условията по т. 

1.2.2 (1.2.Към датата на подаване на проектното 

предложение кандидатите трябва да: 1.2.2 

стопанисват земя с цел производството на земеделска 

продукция;) се считат за изпълнени, когато 

проектното предложение е подадено не по – късно от 

24 месеца, считано от датата, на която е настъпило 

събитието по т. 1.2.2”. Не отговаря и на точка 1.2.3 

във връзка с точка 1.2 ,тъй като приезчисленото СПО 

е над 16 000 евро; също и на  т. 1.3.2 във връзка с т. 

1.3. от Раздел 13 „Бизнес планът трябва да доказва: т. 

1.3.2. увеличаване на икономическия размер на 

стопанството спрямо първоначалния размер най-

малко с левовата равностойност на 4000 евро, 

измерен в СПО, най-късно до изтичане на посочената 

в бизнес плана крайна дата на период за проверка на 

неговото изпълнение” 

15 BG06RDNP001-

6.001-0264 

Станислава Христова 

Денева 

Стартова помощ за млади 

земеделски стопани - 

оранжерийно производство на 

Несъответствие с изискванията на Приложение № 1 

към Заповед № РД09-239 от 12.03.2018 год. - 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, а именно 
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зеленчуци Раздел 23 т. 3„Начин на подаване на проектните 

предложения/концепциите за проектни 

предложения“, а именно “С квалифициран 

електронен подпис, наричан по-нататък „КЕП“, 

кандидатът подписва единствено електронния 

формуляр, което удостоверява достоверността на 

всички приложени документи“.  

При извършени административни проверки в 

проектното предложение на е подписано с 

квалифициран електронен подпис издадено на друго 

лице, а не с електрония подпис на кандидатката 

Станислава Христова Денева. 

Несъответствие с изискванията на Раздел 23, т. 4 4. 

Документите се прилагат към Формуляра за 

кандидатстване (Приложение № 9) във формат „рdf“, 

„xls“ или друг формат, указан в раздел 24 „Списък на 

документите, които се подават на етап 

кандидатстване“. Основната информация за 

проектното предложение се прилага във формат 

„рdf“, подписан от кандидата и във формат „xls”. 

Оригиналите на документите се съхраняват от 

кандидата/бенефициента и се представят при 

поискване. На основание  т. 2 от раздел 24 „Списък 

на документите, които се подават на етап 

кандидатстване“: Бизнес план и таблиците от бизнес 

плана се подават във формат  „xls/xlsx“ по образец.  

При извършени административни проверки в 

проектното предложение на Станислава Христова 

Денева, УРН  704040 ЕГН 0041284533 се установи, 

че: Приложеният  към проектното предложение 

бизнес план не е в  посочения формат.   
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16 BG06RDNP001-

6.001-0276 

"АГРО М - ВЪРШЕЦ" 

ЕООД 

Създаване на жизнеспособно и 

устойчиво земеделско 

стопанство и създаване на 

работни места в стопанството на 

"АГРО М - ВЪРШЕЦ" ЕООД. 

1. При извършване на административни проверки е 

установено, че договор за аренда на земеделска земя с 

вх. рег. № 2970/04.08.2017 г. от Службата по 

вписванията гр. Севлиево е сключен от 

упълномощено лице -  Ваня Денчева Денева. Същото 

упълномощено лице е подало и заявление за 

директни плащания за кампания 2018 с УИН 

07/230518/47087 от името на „Агро М-Вършец“ 

ЕООД. Във връзка с т. 8 от раздел 21. 2. “Оценка на 

административно съответствие и допустимост“ от 

условията за кандидатстване на кандидата е 

изпратено уведомително писмо за отстраняване на 

липси и нередовности с регистрационен номер от 

ИСУН BG06RDNP001-6.001-0276-M003, с което е 

изискано копие от пълномощно с удостоверени 

подписи с изх. № 953 /13.03.2017 г. и удостоверено 

съдържание с изх. № 954/13.03.2017г. от Борислав 

Евлогиев - завеждащ консулската служба при 

посолството на Република България в гр. Мадрид. В 

получения отговор е представено изисканото 

пълномощно, от което е установено че Магдалена 

Любомирова Маджарова, в качеството си на 

собственик и управител на „Агро М-Вършец“ ЕООД 

е упълномощила Ваня Денчева Денева със следните 

права „Да ПРЕДСТАВЛЯВА фирмата и да 

ПОДПИСВА всякакви документи, включително 

сделки и договори като ги сключва от името на 

фирмата, която представлявам и ме задължава по тях. 

Да извършва всякакви сделки на управление и 

разпореждане с имуществото на фирмата, 

включително сделки на управление и разпореждане с 
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недвижими имоти, както и с автомобили…Да 

сключва трудови договори, да назначава и 

освобождава работници и служители, да подписва 

трудови книжки и книгите за инструктаж… Да се 

разпорежда свободно и неограничено с 

притежаваните от мен дружествени дялове от 

капитала на дружеството, като ги прехвърля на лица 

и при условия каквито намери за добре, по своя 

преценка“. В резултат на гореописаното е установено 

наличие на втори ръководител на земеделското 

стопанство, по смисъла на определението в 

Условията за кандидатстване по процедура за подбор 

BG06RDNP001-6.001 Приложение № 1 към Заповед 

№ РД09-239 от 12.03.2018 год. Кандидатът попада в 

хипотезата на т. 5 от раздел 11.2 „Критерии за 

недопустимост на кандидатите“, а именно "Не се 

подпомагат кандидати, при които е налице втори 

ръководител на земеделското стопанство" и в обхвата 

на т. 4.1.1 от раздел 11.2 „Критерии за недопустимост 

на кандидатите“, а именно „Не се предоставя БФП на 

кандидати, чието стопанство е съсобствено с друго 

лице, с изключение на случаите на съпружеска 

имуществена общност“. 
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17 BG06RDNP001-

6.001-0306 

ЕМЕЛ ЕРДЕМОВА 

САДЕТИНОВА 

Отглеждане на трайни 

насаждения  и създаване на нови 

трайни насаждения от сливи 

отглеждани по методите на 

биологичното производство от 

млад земеделски стопанин Eмел 

Ердемова Садетинова в 

землището на село Средно село, 

община Златарица, област 

Велико Търново 

В процеса на оценка на административно 

съответствие и допустимост е извършена проверка на 

място на 03.01.2019 г. Съгласно становище на ТИ от 

ПнМ обработваемата (използваната) земеделска земя  

е както следва:  

- имот № 136007 - 3.928 дка сливи,  

- имот № 132001 - 1.324 дка сливи  

- имот № 125002 - 16.942 дка сливи. 

Като се има в предвид представените документи 

доказващи стопанисването на обработваемата земя с 

регистрирано правно основание  /за имот № 125002 е 

16,831 дка/ и установените данни за размера на 

площи при ПнМ е извършено преизчисление на 

икономическият размер на стопанството, измерен в 

СПО е 15999,15 евро. 

Съгласно Приложение № 3 към Условията за 

кандидатстване за първа и втора стопанска година 

икономическият размер на стопанството, измерен в 

СПО е 15939,01 евро, т.е представения Бизнес план 

не отговаря на т. 1.4.1. от раздел 13.1. от Условията за 

кандидатстване а именно: "Бизнес планът трябва да 

показва, че кандидатът ще поддържа размер на 

стопанството, с който кандидатства, измерен в СПО и 

не по-малък от 8000 СПО, за периода от датата на 

подаване на проектното предложение до 

осъществяване на планираното увеличение по т. 1. 3. 

2." 
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18 BG06RDNP001-

6.001-0320 

Сезен Рушенова Шукри Стартова помощ за създаване  

стопанство на млад фермер 

Сезен Шукри 

1. Във връзка с декларирано от кандидата 

обстоятелство в Приложение № 10 към Условия за 

кандидатстване, Раздел „IV. ДАННИ ЗА 

СЪПРУГА/СЪПРУГАТА НА КАНДИДАТА – 

ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, СОБСТВЕНИКА НА 

ПРЕДПРИЯТИЕТО НА КАНДИДАТА ЕТ ИЛИ 

СОБСТВЕНИКА НА КАПИТАЛА НА КАНДИДАТА 

ЕООД“  и т. 12 от Раздел 23 от Насоките за 

кандидатстване, а именно: "т.12. Допълнителна 

пояснителна информация или документ от 

кандидатите относно декларираните обстоятелства и 

представените документи може да бъде предоставена 

само по искане на съответната оценителна комисия" е 

необходимо да представи документ удостоверяващ 

декларираното. След разглеждане на приложената 

към проектното предложение, Декларация за 

отсъствие на обстоятелствата по  чл. 25, ал. 2 от 

ЗУСЕСИФ (приложение № 4 от Раздел 28 към 

Условията за кандидатстване) се установи, че 

документа не е коректно попълнен.  

3. При извършена справка в „Регистър правни 

основания 2016” е установено, че кандидатът има 

регистрирано правно основание – „договор за наем 

многогодишен“ за ПИ 36227.49.2 – 3,961 дка, в 

землището на с. Карагеоргиево, общ. Айтос. 

4.  Установено е намаляване на размера на 

обработваемата земя, спрямо предходната стопанска 

година. Съгласно извършена справка в Регистър 

правни основания е установено, че през 2017 година е 

регистрирано правно основание за имоти: 36227.23.10 

– 2,892 дка; 36227.23.38 – 4,353 дка; 36227.23.40 – 
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6,221 дка; 36227.44.13 – 7,441 дка; 36227.49.2 – 3,961 

дка, т.е. общата площ на площите с регистрирано 

правно основание е 24,868 дка, а през 2018 година 

общата площ на площите с регистрирано правно 

основание е 20,907 дка. Във връзка с подадено 

проектно предложение с регистрационен № 

BG06RDNP001-6.001-0345 в ИСУН по Процедура 

чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 

„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от 

мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от 

ПРСР 2014-2020г. и извършени проверки по 

отношение на представените към формуляра за 

кандидатстване документи, заявени данни и посочени 

факти на кандидата е изпратено уведомително писмо 

на дата 02.01.2019 г. Крайният срок за отговор на 

писмото чрез електронния профил в ИСУН е 

16.01.2019 г. Съгласно чл.32 ал.2 от Процедура за 

обработка на проектни предложения по подмярка 6.1 

„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от 

ПРСР 2014-2020, подадени чрез ИСУН – Проектното 

предложение не се допуска до техническа и 

финансова оценка в случай, че липсите и/или 

нередовностите водят до несъответствие с критериите 

за финансиране, посочени в Условията за 

кандидатстване. Проектното предложение не 

отговаря на изискванията на Раздел 11.1, т. 1. 2. 2., , т. 

1.7. и т. 1.12.1. и Раздел 11.2 , т. 3. 1. и т. 4.2 от 

утвърдените Условия за кандидатстване. 
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19 BG06RDNP001-

6.001-0341 

НИКОЛАЙ  

ДИМИТРОВ 

ДИМИТРОВ 

Развитие на стопанство на млад 

фермер 

1. При извършване на административни проверки е 

установено, че подаденото от кандидата заявление за 

подпомагане в ИСУН на 23.05.2018г., не съдържа 

всички изискуеми документи към формуляра за 

кандидатстване, посочени в Раздел 24 от Условията 

за кандидатстване, а именно: 

1.1 Не са предоставени документи по т.4 от раздел 24. 

Съгласно т.1.13.  от Раздел 11.1.Критерии за 

допустимост на кандидатите: „При изчисляване на 

общия начален икономически размер на стопанството 

по т.1.2.3. се взема предвид цялата налична в 

земеделското стопанство земя”. Във връзка с 

проверка за съответствие с изискванията на т. 1.2.4, 

раздел 11.1 “Критерии за допустимост на 

кандидатите“ от Условията за кандидатстване след 

извършени административни проверки в „Регистър 

правни основания“ и  „Регистъра на земеделските 

производители“ е установено, че за стопанската 

2017/2018г. за имоти с номера 20630.32.10, 

20630.32.30, 20630.32.31, 20630.33.53 и 20630.33.56 с 

обща площ 11,375дка., кандидата има регистрирано 

правно основание съгласно Заповед по чл.37в, ал.4 от  

ЗСПЗЗ с № РД 14-235 от 02.10.2017г. Парцелите са 

декларирани и в заявлението за подпомагане по 

Директни плащания за кампания 2018г. В 

представения бизнес план към проектното 

предложение имотите не са декларирани както в 

таблица 1. “Налична за стопанството земя“, така и в 

таблица 1А „Данни за земеделските площи, които 

кандидатът не обработва или е предоставил на други 

лица за обработка, но има документ за собственост 
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и/или наем и/или аренда”. Също така не са 

приложени и документи за тях.  

     1.2 На основание раздел 21.2 т. 8 от Условията за 

кандидатстване е изпратено Уведомително писмо за 

допълнителна информация № BG06RDNP001-6.001-

0341-M002, като са изискани допълнителни 

документи и информация за отстраняване на 

установените нередовности. В отговор от 21.01.2019г. 

кандидата ни уведомява, че обработваните имоти са 

съгласно представения бизнес план. Също така 

електронният формуляр на получения отговор е 

подписан с КЕП на лице, различно от кандидата. Не 

са спазени условията по т. 3 от Раздел 23 на 

Условията за кандидатстване. 

     1.3 На основание раздел 21.2 т. 8 от Условията за 

кандидатстване на кандидата е изпратено второ 

Уведомително писмо за допълнителна информация № 

BG06RDNP001-6.001-0341-M003, с което е изискано 

електронен формуляр на представения отговор да 

бъде подписан с КЕП на кандидата, както и коректно 

попълнена таблица 1. “Налична за стопанството земя“ 

от бизнес плана с описани имоти които кандидата 

обработва и документи за тях. В отговор от 

18.02.2019г., електронният формуляр на получения 

отговор е подписан с КЕП на кандидата. В 

обяснителна записка в забележка към таблица 1 

“Налична за стопанството земя“ са посочени имоти, 

които са разпределени по споразумение за 

следващата стопанска година 2018/2019г. 

     1.4 В проектното предложение липсва документ от 

компетентния орган по околна среда 
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(РИОСВ/МОСВ/БД), за имоти с номера 20630.32.10, 

20630.32.30, 20630.32.31, 20630.33.53 и 20630.33.56, 

удостоверяващ съответствие с режимите   на 

защитените територии, въведени със Закона 

защитените територии, и/или режимите на 

защитените зони, въведени със Закона за 

биологичното разнообразие, за площите от 

стопанството на кандидата, и за  животновъдната 

дейност които попадат в тях или писмени 

доказателства, че е направено искане за издаването 

им от съответния орган,  във връзка с изискването по 

т. 1. 6. 3 от раздел 11.1, които попадат в обхвата на 

защитените територии и защитените зони;  

    1.5 Приложените и предоставените документи не 

носят необходимата информация за коректно 

изчисление на икономическия размер на 

стопанството и не доказват, че кандидатът отговаря 

на критериите за допустимост и съответствие 

съгласно т.1.2.3 от раздел 11.1 от Условията за 

кандидатстване. Извършено е преизчисление на 

началния икономически размер на стопанството на 

4703,78 евро. При изчисление на начално СПО са 

взети под внимание площите, които кандидата 

обработва и има предоставени документи по т. 3 от 

раздел 24 от Условията за кандидатстване. 

Документи по т.4 от раздел 24 не са предоставени и 

не са декларирани в проектното предложение. 

     1.6 След извършеното преизчисление на началното 

СПО, кандидата не е допустим за финансиране 

съгласно т.1.4.1 от раздел 13.1 „Дейности, допустими 

за финансиране“ от Условията за кандидатстване. 
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2. Кандидатът  попада в обхвата на условията за 

недопустимост за подпомагане, посочени в т.3.2.3, 

буква „б” от Раздел 11.2 "Критерии за недопустимост 

на кандидатите" от условията за кандидатстване. 

20 BG06RDNP001-

6.001-0345 

ХЮСЕИН АХМЕД 

ХАМИД 

Отглеждане на съществуващи 

трайни насаждения от 14,400 дка 

череши и 7,100 дка сливи. 

Закупуване на земеделска 

техника и създаване на нови 

6,000 дка насаждения от череши 

След извършени административни проверки е 

установено, че кандидатът не отговаря на условията 

по т.1.2.2 и т.1.3 от Раздел 11.1 "Критерии за 

допустимост на кандидатите". Извършена справка в 

регистър “Животни и пчелини” на БАБХ, която 

удостоверява, че кандидатът е собственик на 

животновъден обект 8580 – 0166 от 10.05.2009 г. до 

настоящия момент, в който обект са отглеждани 6 бр. 

говеда /налични до април 2017 г./. Така 

констатираното обстоятелство не кореспондира с 

датата на начало на земеделската дейност съгласно 

декларативната част в Основната информация за 

проектното предложение; Установено намаляване 

размера на обработваемата земеделска земя  спрямо 

предходната стопанска година, чрез отдаване на земя 

под наем/аренда от кандидата на друго лице, което 

обстоятелство е индикатор за недопустимост по т. 4.2 

от Раздел 11.2 Критерии за недопустимост на 

кандидатите от Условията за кандидатстване; 

тИзпратено уведомително писмо за искане на 

допълнителна информация и отстраняване на липси 

или нередовности по предоставените документи и 

попълнени формуляри на дата 05.01.2019 г. , като 

крайният срок за отговор на писмото чрез 

електронния профил в ИСУН е 19.01.2019 г. Отговор 

не е получен. 
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21 BG06RDNP001-

6.001-0351 

Ангел Ангелов Ангелов Отглеждане и увеличаване на 

броя на пчелни семейства по 

методите на биологичното 

производство в пчелин на млад 

земеделски стопанин Ангел 

Ангелов Ангелов в землището 

на град Стражица, община 

Стражица, област Велико 

Търново 

След извършено посещение на място от ОПСМП на 

04.12.2018 г. възниква съмнение относно 

местонахождението на пчелина,  тъй като 

предоставения към проектното предложение  Договор 

за наем №2129/25.04.2018 г., сключен с ЗКПУ „Ал. 

Стамболийски“ гр. Стражица се отнася за имот № 

69633-262-008, с прилежещ колиен кантар, а при 

извършеното  посещение на място, табелата и  

пчелина са  разположени в източната част на имот с 

масивна сграда, различен от декларирания. Това 

налага извършването на повторна проверка от отдел 

РТИ,  с цел доказване точното местонахождение на 

ЖО № 5150-0393,  на която е установено, че  в 

декларирания  от кандидата  ЖО № 5150-0393 по 

удостоверението  за регистрация от БАБХ с № 54 от 

04.05.2018 г. намиращ се в имот № 262008-262-008,  

гр. Стражица, общ. Стражица, няма налични пчелни 

семейства.  

При осъществяване на гореописаните проверки е 

установено, че пчелинът е ситуиран в друг имот с № 

69633-271-014, различен от декларирания в 

проектното предложение. Във връзка с 

констатираната нередовност, съгл. т. 8 от Раздел 21.2 

от Условията за кандидатстване е изпратено 

Уведомително писмо с рег. № BG06RDNP001-6.001-

0351-M002, с което са изискани следните документи:  

1. Документ за собственост на животновъден обект 

и/или копие на документ за ползване на 

животновъдния обект или на земята, върху която са 

разположени пчелните семейства собственост на 

кандидата (в случай на пчеларство), вписан в 
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службата по вписванията към съответния районен 

съд. Същият следва да е влязъл в сила към датата на 

кандидатстване и със срок на действие не по-малко от 

пет години, като е допустимо не повече от 24 месеца 

от срока да е изтекъл към датата на подаване на 

проектното предложение (в случай че кандидатът 

отглежда животни), съгл. т. 6 от Раздел 24 във връзка 

с т.1.2.2 от Раздел 11.1.  от Условията за 

кандидатстване. 

 2. Удостоверение за регистрация на животновъден 

обект по реда на чл. 137 от ЗВМД, съгл. т.1.16 от 

Раздел 11.1 от Условията за кандидатстване/ за имот 

№ 69633-271-014 в който са разположени пчелните 

семейства на кандидата с цел доказване спазването на 

условията за допустимост на стопанството. 

В отговор с рег. № BG06RDNP001-6.001-0351-M002 

от 28.01.2019г. изисканите документи не са 

представени. Приложено е  писмено обяснение в 

което  е потвърдено, че пчелните семейства не се 

намират в имота за който има документи за 

регистрация, а  са разположени в имот 69633-271014. 

При извършеното посещение на място от отдел 

ПСМП – Велико Търново както и в последващата 

Проверка на място от отдел РТИ – Велико Търново, 

кандидата не е уточнил това обстоятелство.  

Предвид данните от проверките е направено 

преизчисляване на икономическия размер на 

стопанството с 0 бр. пчелни семейства,  в следствие 

на което  началния СПО на кандидата от  8500,23 

евро се  преизчислява на 0.   Кандидатът не отговаря 

на критериите в обхвата на т. 1. 2. 2 „са започнали да 
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отглеждат животни в собствен/нает животновъден 

обект и/или да стопанисват земя с цел 

производството на земеделска и животинска 

продукция“ и т. 1.2.3 „имат икономически размер на 

стопанството, измерен в стандартен производствен 

обем (СПО) в границите между левовата 

равностойност на 8000 евро и 16 000 евро 

включително“ от Раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ от Условия за 

кандидатстване, както и на т. 1.4.1 „Бизнес планът 

трябва да показва, че кандидатът ще поддържа размер 

на стопанството, с който кандидатства, измерен в 

СПО и не по-малък от 8000 СПО, за периода от 

датата на подаване на проектното предложение до 

осъществяване на планираното увеличение по т. 1. 3. 

2“ от Раздел 13.1.  

Проектното предложение попада в хипотезата на  

т.3.2.3, буква „б“ не са предоставили изискваща се 

информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на 

критериите за допустимост или подбор от Раздел 11.2 

Критерии за недопустимост на кандидатите на 

Условията за кандидатстване. 
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22 BG06RDNP001-

6.001-0401 

Гюлшерен Сафет Емин Подмярка 6.1 "Стартова помощ 

за млади земеделски стопани" от 

мярка 6 "Развитие на стопанства 

и предприятия" от Програмата 

за развитие на селските райони 

за периода 2014 - 2020 г. 

1. След извършена проверка на място е установено 

разминаване в заявената в проектното предложение 

площ от 22,084 дка сливи и установената на място 

такава –22,864 дка сливи. Направено е преизчисление 

на началния икономически размер на стопанството 

измерен в СПО, от 15999,87 евро в проектното 

предложение на 16564,98 евро. Проектното 

предложение не отговаря на изискването по т.1. 2. 3 

от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ от Условията за кандидатстване  

2. При извършени административни проверки за 

първоначална регистрация като тютюнопроизводител 

се установи, че кандидатът фигурира  в регистрите на 

фонд „Тютюн“ с година на регистрация 2001 г. В 

резултат на тази констатация проектното 

предложение не отговаря на изискванията на  Раздел 

11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, т. 1. 

3. „ Условията по т. 1. 2. 1. и т. 1. 2. 2. се считат за 

изпълнени, когато проектното предложение е 

подадено не по-късно от 24 месеца, считано от 

датата, на която е настъпило първото от посочените в 

т. 1. 2. 1 и т. 1.  2. 2 събития“ от Условията за 

кандидатстване. 

3. В резултат на направено преизчисление на 

началния икономически размер на стопанството, 

бизнес плана не отговаря на точки, съответно 1.3.2, 

1.4.1 и 1.4.2 от раздел 13.1 от Условията за 

кандидатстване                  

4. При извършени административни проверки на 

декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ се установи, 

че тя е некоректно попълнена и не могат да се 
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определят обстоятелствата в декларацията. Съгласно 

критерии за недопустимост от условията за 

кандидатскване Кандидатите са длъжни да 

декларират, че не попадат в някоя от категориите, 

посочени в чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от 

Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 

за определяне на детайлни правила за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по програмите, 

финансирани от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. 

5. На основание т.8 от Раздел 21.2 Оценка на 

административното съответствие и допустимост от 

Условията за кандидатстване,  за установените 

нередности, е изпратено уведомително писмо чрез 

ИСУН с рег. № BG06RDNP001-6.001-0401-M003 на 

дата 09.01.2019 г. и краен срок за отговор 23.01.2019 

г. Липсва отговор от в определения за него срок. 

23 BG06RDNP001-

6.001-0430 

МИЛЕН ГЕОРГИЕВ 

ЖЕЛЯЗКОВ 

Отглеждане на биологични 

плодове и зеленчуци 

При извършени административни проверки е 

установено, че кандидатът има регистрация, като 

тютюнопроизводител във фонд „Тютюн“ за 2010 г. 

На основание Раздел 21.2, т. 8 от Условията за 

кандидатстване е изпратено Уведомително писмо до 

кандидата с описание на установената нередовност. 

След получен отговор в регламентирания 15 дневен 

срок, кандидатът представя единствено следното 

обяснение: "Декларирам, че никога не съм се 

регистрирал като тютюнопроизводител". Не са 

предоставени никакви доказателства, които да 

подкрепят твърдението на кандидата. 

В резултат на тези факти е установено, че кандидатът 

е започнал да стопанисва земя с цел производство на 
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земеделска продукция по-рано от 24 месеца към 

датата на подаване на проектното предложение и не 

отговаря на изискванията на Приложение № 1 към 

Заповед № РД09-239 от 12.03.2018 год. - УСЛОВИЯ 

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, а именно Раздел 11 

„Допустими кандидати“, подраздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ – точка 1. 3 във връзка 

с точка 1.2.2 

24 BG06RDNP001-

6.001-0438 

Милен  Радоев Стоянов Подпомагане създаването на 

жизнеспособно и устойчиво 

земеделско стопанство на 

Милен Стоянов 

От обобщаване на резултатите от извършените 

проверки се установява, че се стопанисват 20,516 дка 

череши, но черешите на кадастралните имоти, за 

които има правно основание са 19,454 дка. За 

разликата от поддържаните площи с череши и 

установените от проверка на РТИ Хасково от 

11.02.2019 г. няма документи доказващи, че цялата 

налична в земеделското стопанство земя се 

стопанисва с регистрирано правно основание за 

ползване по реда на Закона за подпомагане на 

земеделските производители и на Закона за 

собствеността на земеделските земи. Не е спазено 

изискването в Раздел 11.1 Критерии за допустимост, 

т. 1.2.4- Към датата на подаване на проектното 

предложение кандидатите трябва да са собственици, 

наематели и/или арендатори на цялата налична в 

земеделското стопанство земя от Условията за 

кандидатстване.Установената площ от праскови на 

кадастрален имот 120007, за който има регистрирано 

правно основание, в размер на 0,428 дка не е 

декларирана в Бизнес план. За трайните насаждения 

от праскови, констатирани от посещение на място на 

29.11.2018 г. кандидатът заявява, че се стопанисват от 
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родителите му. Към проектното предложение и 

получения отговор няма приложен договор за наем 

и/или копие от вписан в службата по вписванията към 

съответния районен съд и регистриран в съответната 

общинска служба на МЗХГ договор за аренда, които 

са предоставени за временно ползване с договор за 

наем и/ или аренда на трети лица преди датата на 

подаване на проектното предложение за площите от 

праскови налични на имот 120007 и стопанисвани от 

бащата на кандидата. Не е спазено изискването на 

Раздел 24 Списък на документите, които се подават 

на етап кандидатстване, т. 5- Копие от документ за 

собственост на земя и/или земеделска земя, и/или 

копие на договор за наем, (включително ако е вписан 

в службата по вписванията към съответния районен 

съд) и/или копие от вписан в службата по 

вписванията към съответния районен съд и 

регистриран в съответната общинска служба на 

МЗХГ договор за аренда, които са предоставени за 

временно ползване с договор за наем и/ или аренда на 

трети лица преди датата на подаване на проектното 

предложение. 

25 BG06RDNP001-

6.001-0445 

"Био Чери" ЕООД Създаване и развитие на 

икономически устойчиво 

земеделско стопанство 

При извършени административни проверки е 

установено, че едноличният управител Даниел 

Георгиев Стефанов на фирма "Био-чери" ЕООД, 

кандидат по подмярка 6.1 е съдружник и управител 

във фирма „Земя био“ ООД, която е регистрирана по 

Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на 

регистър на земеделските производители на 

10.02.2016 г. На 04.05.2016 г. същата фирма има 

подадено заявление за подпомагане по директни 
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плащания с 28,38 ха ливади за косене. 

Не се счита за изпълнено условието за допустимост 

по т.1.2.1 „ Към датата на подаване на проектното 

предложение кандидатите трябва да са регистрирани 

за първи път като земеделски стопани по реда на 

Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на 

регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 

1999 г. )“   и т.1.2.2. "са започнали да отглеждат 

животни в собствен/нает животновъден обект и/или 

да стопанисват земя с цел производството на 

земеделска и животинска продукция" и т.1.3. 

"Условията по т.1. 2. 1. и  т. 1. 2. 2. се считат за 

изпълнени, когато проектното предложение е 

подадено не по-късно от 24 месеца, считано от 

датата, на която е настъпило първото от посочените в 

т. 1. 2. 1 и т. 1. 2. 2 събития." от раздел 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“. 

Подаденото проектно предложение не отговаря на 

изискването на  т.2.1 от раздел 11.2 Критерии за 

недопустимост на кандидатите -" Не се считат за 

изпълнени условията на т. 1. 2. 1. и т. 1. 2. 2 от раздел 

11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“, 

когато някое от събитията е настъпило по-рано от 24 

месеца от датата на подаване на проектното 

предложение по отношение на: 2.1. "юридическо 

лице, чийто мажоритарен дял от капитала се 

притежава/се е притежавал от кандидат по т. 1, както 

и в случаите, в които е имал качеството на 

управляващ и представляващ юридическото лице". 
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26 BG06RDNP001-

6.001-0452 

Биляна Калчева 

Петрова 

Подпомагане развитието на 

земеделско стопанство 

отглеждащо насаждения от 

шипка и вишни 

1. В проектното предложение по подмярка 6.1 

"Стартова помощ за млади земеделски стопани" от 

мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от 

Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г., Раздел I. т.3.3.1 от 

Приложение №3 към Условията за кандидатстване, 

кандидатът заявява, че отглежда 83,830 дка. с трайни 

насаждения от шипки и вишни /шипки 65,830 и 

вишни 18 дка/. При изчисление на първоначалния 

размер на СПО на земеделското стопанство шипките 

са заложени и изчислени в „Други етерично-маслени 

и лекарствени култури – шипка”, като формира 

първоначален размер на СПО на земеделското 

стопанство от 15329,78 евро. Съгласно 

„ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ТАБЛИЦА 

ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ 

РАЗМЕР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА” се 

налага преизчисляване на първоначалния размер на 

СПО на земеделското стопанство – 28708,98 евро , 

предвид факта, че шипката фигурира в ”Етерично-

маслени и лекарствени култури” с код 3023 

Маслодайна роза. Извършеното преизчисляване води 

до несъответствие на проектното предложение с 

критериите за допустимост раздел 11.1 т.1.2.3 

Допустими за подпомагане са кандидати, които „имат 

икономически размер на стопанството, измерен в 

стандартен производствен обем (СПО) в границите 

между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 

евро включително . 

2. При изчисление на първоначалното СПО към дата 

на кандидатстване е взет размера на площите , 
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измерен при проверка на ТИ / 06.12.2018 / , а именно : 

шипки – 65.289 дка , вишни – 18.339 дка и угари 

19.505.Общото СПО е 28708.98 евро . В таблица 9 от 

Приложение №3 към Условията за кандидатстване, 

кандидатът заявява шипка – 65.830 дка , вишна – 18 

дка и угари 19.505 дка . Общото СПО е в размер на 

28591.17 евро . При попълване на РЛ поддържане на 

икономически размер на стопанството се получава 

намаление , а не поддържане на размера. 

Извършеното преизчисление води до несъответствие 

на проектното предложение с Дейности , допустими 

за финансиране раздел 13.1, т.1.4.1. 

27 BG06RDNP001-

6.001-0477 

Ертан Муса Мустафа Отглеждане на череши и сливи 

по биологичен начин 

Не е спазено изискването от раздел 11.1, точка 

1.2.3.от Условията за кандидатстване кандидатите да 

имат икономически размер на стопанството, измерен 

в стандартен производствен обем (СПО) в границите 

между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 

евро включително, тъй като при извършено 

посещение на място в землището на с.Ястреб, община 

Кърджали, на парцел 87672.17.2 се установи че, 

трайните насаждения са пропаднали.2. Съгласно 

раздел 21.2, т.8 Когато при проверките се установи 

липса на документи или друга нередовност, 

съответната комисия изпраща на кандидата 

уведомление чрез ИСУН 2020 за установените 

липси/нередовности и определя 15 - дневен срок за 

тяхното отстраняване. С писмо № BG06RDNP001-

6.001-0477-M002 от 17.01.2019 г. кандидата е 

уведомен за установените липси/нередовности. До 

крайният срок за отговор 31.01.2019 г., кандидата не е 

отговорил на изпратеното писмо. 
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28 BG06RDNP001-

6.001-0547 

Агнес Николова 

Шидерова 

Модернизиране и разширяване 

на земеделско стопанство от 

едногодишни зеленчукови  

култури – домати – открито 

производство, отглеждани по 

биологичен начин, в землището 

на с. Капитан Андреево, община 

Свиленград, област Хасково 

Проектно предложение не отговаря на изискванията 

на:  

Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“, т. 1.2. Към датата на подаване на 

проектното предложение кандидатите трябва да: 

1.2.3. „имат икономически размер на стопанството, 

измерен в стандартен производствен обем (СПО) в 

границите между левовата равностойност на 8000 

евро и 16 000 евро включително“ ; 

Раздел 13.1 „Дейности, допустими за финансиране“:  

т.1.3.2. „увеличаване на икономическия размер на 

стопанството спрямо първоначалния размер най-

малко с левовата равностойност на 4000 евро, 

измерен в СПО, най-късно до изтичане на посочената 

в бизнес плана крайна дата на период за проверка на 

неговото изпълнение“,  т.1.4.1. Бизнес планът трябва 

да показва, че кандидатът ще поддържа размер на 

стопанството, с който кандидатства, измерен в СПО и 

не по-малък от 8000 СПО, за периода от датата на 

подаване на проектното предложение до 

осъществяване на планираното увеличение по т. 1.3. 

2.,  т.1.4.2. Бизнес планът трябва да показва, че 

кандидатът ще поддържа икономически размер на 

стопанството, измерен в СПО, за който кандидатства, 

както и планираното увеличение на стопанството, 

което не може да бъде по-малко от 4000 евро, 

измерен в СПО, считано от периода на подаване  на 

искането за  второ плащане до изтичане на пет 

години от датата на сключване на административния 

договор. 

от  УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ с проектни 



 

 

ДПМРСР/ДЧМ  

Версия  1 

стр. 38 от 

159 

ПРИЛОЖЕНИЕ 128_23 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1. „Стартова 

помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 

"Развитие на стопанства и предприятия" от 

Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г. 

29 BG06RDNP001-

6.001-0554 

Тамер Захид Мюмюн ТАМЕР ЗАХИД МЮМЮН ЩЕ 

ОТГЛЕЖДА ЗЕЛЕНЧУЦИ И 

ЩЕ СЪЗДАВА ОВОЩНА 

ГРАДИНА. 

След извършена проверка в справка за регистрация 

във фонд "Тютюн" кандидата фигурира в регистър 

Тютюн през следните години: 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007г. Кандидатът е недопустим за подпомагане 

съгласно Условията за кандидатстване с проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Процедура чрез подбор 

№BG06RDN001-6.001 по подмярка 6.1 от мярка 6 от 

ПРСР 2014-2020г. от Раздел т.11.2 "Критерии за 

недопустимост на кандидатите", т.2.  

30 BG06RDNP001-

6.001-0556 

Мирослав Кирилов 

Кирилов 

Създаване на жизнеспособно и 

устойчиво земеделско 

стопанство,  с основна дейност 

поддържане и създаване на 

трайни насаждения отглеждани 

по биолoгичен начин. 

Не са изпълнени изискванията на т.1.2.1, т.1.2.2, 

т.1.2.3 и т.1.3 от раздел 11.1, т.1.3.1, т.1.3.2, т.1.4.1, 

т.1.4.2, т.1.5 от раздел 13.1, т.4 от раздел 23, т.1 от 

раздел 24 от Условията за кандидатстване. На 

основание т.8 и т.9 от раздел 21. 2 е изпратено 

уведомление чрез ИСУН 2020 за установените 

липси/нередовности. Кандидатът не е отговорил в 

указания краен срок, попада в хипотезата на т.9 от 

раздел 21. 2. Кандидатът е недопустим на основание 

т.2, т.2.1,т.3.2.3 буква „а” и буква „б“ от Раздел 11.2 

"Критерии за недопустимост на кандидатите" от 

Условията за кандидатстване. 
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31 BG06RDNP001-

6.001-0573 

Августин Христов 

Христов 

Подпомагане развитието на 

земеделско стопанство 

отглеждащо насаждения от 

шипка и вишни 

В проектното предложение по подмярка  6.1 

"Стартова помощ за млади земеделски стопани" от 

мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от 

Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г., Раздел I. т.3.3.1 от 

Приложение №3 към Условията за кандидатстване, 

кандидатът заявява, че отглежда 84,698 дка. с трайни 

насаждения от шипки и вишни. При изчисление на 

първоначалния размер на СПО на земеделското 

стопанство шипките са заложени и изчислени в 

„Други етерично-маслени и лекарствени култури – 

шипка”, като формира първоначален размер на СПО 

на земеделското стопанство от 15360,03 евро. 

Съгласно „ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА 

ТАБЛИЦА ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА 

ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАЗМЕР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 

СТОПАНСТВА” се налага преизчисляване на 

първоначалния размер на СПО на земеделското 

стопанство - 28796,20 евро , предвид факта, че 

шипката фигурира в ”Етерично-маслени и 

лекарствени култури” с код 3023 Маслодайна роза. 

Извършеното преизчисляване води до несъответствие 

на проектното предложение с критериите за 

допустимост раздел 11.1 т.1.2.3 Допустими за 

подпомагане са кандидати, които „имат 

икономически размер на стопанството, измерен в 

стандартен производствен обем (СПО) в границите 

между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 

евро включително . 
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32 BG06RDNP001-

6.001-0655 

Ансел Дженел Етем Стартова помощ за създаване и 

развитие на стопанство на млад 

фермер 

1. На основание т.6 буква „а„ и буква „б„ от раздел 

21. 2 „ Оценка на административно съответствие и 

допустимост“   е изпратено уведомление  с рег.№ 

BG06RDNP001-6.001-0655-M001, относно датата и 

часа на предстоящата проверка. Същата е 

осъществена без присъствието на бенефицента и без 

упълномощен по надлежния ред представител. Във 

връзка с направените констатации при извършеното 

Посещение на място- а именно установен втори 

ръководител на стопанството,  Контролният лист от 

извършеното посещение  е изпратен чрез 

уведомление в  ИСУН 2020 .Възражения и обяснение 

по направените констатации от проверката на място 

не са направени в срока , съгласно т.6, буква "д" от 

раздел 21.2 от Условията за кандидатстване.  С оглед 

горепосочените факти и обстоятелства кандидатът е 

недопустим,  съгласно т. 5 от раздел 11.2 от 

условията за кандидатстване ; 

2. На основание т.8 и т.9 от раздел 21. 2 „ Оценка на 

административно съответствие и допустимост“ на 

07.01.2019 г. е изпратено уведомление чрез ИСУН 

2020 за установените липси/нередовности, в което са 

изискани следните документи:  

- документ от компетентния орган по околна среда 

(РИОСВ/МОСВ/БД), удостоверяващ съответствие с 

режимите   на защитените територии, въведени със 

Закона защитените територии, и/или режимите на 

защитените зони, въведени със Закона за 

биологичното разнообразие 

- Коректно попълнена Декларация по приложение  № 

4 за отсъствие на обстоятелствата по чл.25, ал.2 от 
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ЗУСЕСИФ. 

 Кандидатът не е отговорил на  уведомлението в 

указания 15-дневен       срок  , с което проектното 

предложение попада в обхвата на на т.3.2.3, буква 

„б”от  Раздел 11.2 "Критерии за недопустимост на 

кандидатите:" от условията за кандидатстване, 

33 BG06RDNP001-

6.001-0685 

МАЯ АТАНАСОВА 

ВАСИЛЕВА 

Създаване и управление на 

жизнеспособно и устойчиво 

земеделско стопанство на Мая 

Василева 

В таблица 1 Налична за стопанството земя от БП, 

кандидатът декларира, че на имот 27214.27.9 

отглежда трайни насаждение- сливи 20,7 дка и угар- 

6,297 дка. При извършено посещение на място на 

04.12.2018 г. е установено, че на парцела заявен като 

угар е налична люцерна.При извършена справка в 

Регистър Директни плащания е установено че имот 

27214.27.9 е заявяван по директни плащания през 

кампания 2016 като мека пшеница зимна, а през 

кампания 2017 от Мая Василева като трайни 

насаждения сливи 20,72 дка и люцерна 5,623 дка. 

Този факт е в противоречие с твърденията на 

кандидата, че преди създаването на овощните 

насаждения се е отглеждало люцерна. След 

извършено преизчисление на началния икономически 

размер, измерен в СПО, кандидатът не отговаря на 

изискванията на Раздел 13.1, т.1.4.1. Бизнес планът 

трябва да показва, че кандидатът ще подържа размер 

на стопанството, с който кандидатства , измерен в 

СПО и не по-малък от 8000 евро СПО, за периода от 

датата на подаване на проектното предложение до 

осъществяване на планираното увеличение. 
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34 BG06RDNP001-

6.001-0717 

СТИВЪН СТЕФАНОВ 

БОТЕВ 

Отглеждане на биологични 

плодове 

При извършена проверка на място от Регионален 

технически инспекторат /РТИ/  - гр.Хасково със 

заповед №371498/04.12.2018 г. се установява, че 

имотите, които участват в сформирането на началния 

икономически размер на стопанството са 

неподдържани и нямат следи от обработка. 

Резултатът от проверката на място е, че няма 

съответствие между декларирани данни и 

установените при проверка на място. След извършени 

преизчисления, съгласно резултати от проверка на 

място, началният икономическия размер на 

стопанството, измерен в стандартен производствен 

обем /СПО/ е 0,00 евро. 

Проектно предложение с регистрационен 

№BG06RDNP001-6.001-0717 в ИСУН по Процедура 

чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 

„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от 

мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия “ от 

ПРСР 2014-2020 г. на Стивън Стефанов Ботев не 

отговаря на изискванията на УСЛОВИЯ ЗА 

КАНДИДАТСТВАНЕ, а имено: 

Раздел 11.Допустими кандидати, Подраздел 11.1. 

Критерии за допустимост на кандидатите – точка 

„1.2. Към дата на подаване на проектното 

предложение кандидатите трябва да:“ подточка 

„1.2.3. Имат икономически размер на стопанството, 

измерен в стандартен производствен обем /СПО/ в 

границите между левовата равностойност на 8000 

евро и 16000 евро включително“. 
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35 BG06RDNP001-

6.001-0727 

Филип Росенов Манев Стартова помощ за земеделското 

стопанство на Филип Манев по 

подмярка 6.1 от Програмата за 

развитие на селските райони за 

периода 2014-2020г 

С оглед проверка на съответствие с изискването по 

т.1.2.2 и т.1.3 от Раздел 11.1 "Критерии за 

допустимост на кандидатите" от Условията за 

кандидатстване e извършена справка в регистър 

“Животни и пчелини” на БАБХ, която удостоверява, 

наличието на собствен животновъден обект на Филип 

Росенов Манев с номер ЖО 7272780008 и номер ЖО 

(стар) 8549-0091 в Тополица, общ. Айтос, обл. 

Бургас, с регистрация от 16.01.2012 г. Така 

констатираното обстоятелство не кореспондира с 

датата на начало на земеделската дейност, съгласно 

декларативната част в Основната информация за 

проектното предложение, където кандидатът е 

посочил 16.04.2018 г. 

В отговор на изпратено Уведомително писмо чрез 

ИСУН 2020, чрез което са поискани обяснения и 

подкрепящи ги документи, кандидатът отговаря, че е 

регистрирал животновъден обект, в който така и не е 

отглеждал животни, но без да предостави документи, 

които да са в подкрепа на това твърдение.  

При извършено служебно извлечение от регистър 

“Животни и пчелини” на БАБХ, към дата 07.02.2019 

г., е видно че Регистрацията на животновъден обект 

8549-0091 е заличена със Заповед ВЗ-32/11.01.2019 г. 

на Директора на ОДБХ Бургас и че в обекта са 

отглеждани два броя говеда за мляко, с ушни марки 

BG02088606 и BG02088608 /налични от 31.01.2012 до 

07.05.2015 година/ и един брой за месо, с ушна марка 

BG31308208 /налично от 01.04.2012 до 12.05.2014 

година/. 

В резултат на извършените проверки е установено, че 
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кандидатът не отговаря на изискванията на 

Приложение № 1 към Заповед № РД09-239 от 

12.03.2018 год. - УСЛОВИЯ ЗА 

КАНДИДАТСТВАНЕ, а именно Раздел 11 

„Допустими кандидати“, подраздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ – точка 1. 2. 2 във 

връзка с точка 1.3  “1. 2. Към датата на подаване на 

проектното предложение кандидатите трябва да: 1. 2. 

2. са започнали да отглеждат животни в собствен/нает 

животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел 

производството на земеделска и животинска 

продукция”, „1.3. Условията по т. 1. 2. 1 и т. 1. 2. 2 се 

считат за изпълнени, когато проектното предложение 

е подадено не по – късно от 24 месеца, считано от 

датата, на която е настъпило първото от посочените в 

т.1. 2. 1 и т. 1. 2. 2 събития“. 

36 BG06RDNP001-

6.001-0730 

Павел Савов Савов Създаване на жизнеспособно и 

устойчиво земеделско 

стопанство и работни места от 

младия фермер Павел Савов 

Савов. 

1. При извършено посещение на място на 05.12.2018 

г. е установено, че четири от декларираните шест 

броя парцели  с идентификатори 39052; 39031; 41019 

и 40032, находящи се в с. Шумата, общ. Севлиево 

представляват стара амортизирана овощна градина, 

която не отговаря на изискванията за поддържане в 

добро агротехническо състояние. Дърветата са 

нападнати от дървояди, обрасли с лишеи. Резултатите 

са обективирани в контролен лист за посещение на 

място от 05.12.2018 г.  При така направените 

констатации е налице фактическо несъответствие 

между представените документи, декларираните от 

кандидата данни и установеното при посещението на 

място. Контролният лист е подписан от кандидата. В 

същия е написал възражения „Въпреки, че част от 
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дърветата са стари, но все още пладодаващи, спазени 

са редът и подредбата им. Спазено е и изискването за 

брой на декар. Част от финансовия ресурс, предвиден 

по програма 6.1 е предвиден да се използва за 

подмладяване на старите дървета“. Извършено е 

преизчисление на началния икономически размер на 

стопанството, измерен в стандартен производствен 

обем /СПО/ на база данни от извършено посещение 

на място. Същият  е формиран от 5,342 дка сливи и  

става 3870,28 евро. По този начин кандидатът не 

отговаря на точка 1.2.3 от  раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ от условията за 

кандидатстване, а именно кандидатите трябва да 

"Имат икономически размер на стопанството, 

измерен в стандартен производствен обем /СПО/ в 

границите между левовата равностойност на 8000 

евро и 16 000 евро включително".  

В тази връзка проектното предложение не отговаря и 

на изискванията на т.1.4.1 от раздел 13.1 „Дейности 

допустими за финансиране“, а именно „бизнес планът 

трябва да показва, че кандидатът ще поддържа размер 

на стопанството, с който кандидатства, измерен в 

СПО и не по-малък от 8000 СПО, за периода от 

датата на подаване на проектното предложение до 

осъществяване на планираното увеличение по т. 1. 3. 

2.“ 

С вх. № 02-6500/8041 от 17.12.2018 г. Павел Савов 

Савов депозира възражение до Изпълнителния 

директор на ДФ „Земеделие“ срещу констатации в 

контролен лист за посещение на място от 05.12.2018 

г. Същото не е взето предвид, тъй като, описаното в 
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контролен лист за посещение на място от 05.12.2018 

г. и снимковия материал, направен по време на 

извършването му, красноречиво показват състоянието 

на  сливовите насаждения. Декларираното в 

направеното възражение презасаждане на 25% от 

дърветата поради пропадане, не е констатирано по 

време на извършване на посещението на място и не е 

отразено в направеното възражение към контролния 

лист. Същото е технологично неприемливо, имайки 

предвид лошото фитосанитарно състояние, възрастта 

на насаждението и изискването за осигуряване на 

карантинен период от 3-6 години, съчетан със 

съответното сеитбообръщение за ликвидиране на 

патогенния фон, натрупан в почвата при засаждане на 

нова овощна градина върху стара такава.  

2. В проектното предложение от кандидата е 

приложена Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ 

(Приложение № 4), в същата няма декларирани 

обстоятелства по т. 1; 4 и 5. С уведомително писмо за 

предоставяне на допълнителна информация № 

BG06RDNP001-6.001-0730-M002 от 09.01.2019 г. по 

т. 5 от цитираното уведомително писмо е изискано да 

бъде предоставена коректно попълнена Декларация 

по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ (Приложение № 4). В 

отговора си кандидатът не представя, изискания 

документ, с което попада в хипотезата на точка 3.2.3, 

буква „б“ от раздел 11.2 „Критерии за недопустимост 

на кандидатите“ от Условията за кандидатстване. 
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37 BG06RDNP001-

6.001-0748 

Надежда Жорова 

Дочева 

Проект за отглеждане на пчелни 

семейства и трайни насаждения 

от сливи, ябълки, круши, дюли и 

десертни лозя. 

На 04.06.2018г. е подадено проектно предложение с 

регистрационен № BG06RDNP001-6.001-0748 в 

ИСУН по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.001 от Надежда Жорова Дочева с УРН: 702853. 

Начален икономически размер на стопанството се 

равнява на 15980,84 евро.  

При извършени административни проверки в 

регистър на земеделските производители по реда на 

Наредба № 3 от 29.01.1999г. за създаване и 

поддържане на регистър на земеделските стопани и в 

регистър „Животни и пчелини“ в ИСАК е установено, 

че на 17.05.2018г.  е осъществена продажба на 5 бр. 

пчелни семейства. Установено е , че се касае за 

намаляване броя на животните с цел допустимост на 

кандидата  по подмярката. Установено, е че ако не е 

осъществена продажбата,  начален икономически 

размер на стопанството на кандидата е 16300,40 евро, 

с което е осъществена хипотезата на т. 4. 2. „Не се 

дава предимство, а даденото предимство се отнема в 

случаите, когато бъде установено, че кандидат за 

подпомагане е създал изкуствено условията, 

необходими за получаване на това предимство, в 

противоречие с целите на европейското право и 

действащото законодателство в областта на селското 

стопанство.“ от  раздел 11.2 „Критерии за 

недопустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване с проектни предложения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по 

подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски 

стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и 
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предприятия “. 

В т. 1.1 от част IV „Производствена програма на 

земеделското стопанство“ на бизнес плана не е 

уточнена подложката на съществуващото трайно 

насаждение от сливи, както и схемата на засаждането 

му и/или минималната бройка на декар. За 

съществуващите ябълки, круши, дюли и десертни 

лозя липсва описание на подложката върху която са 

създадени.  

С уведомлението по т.8 от Раздел 21.2. от Условията 

за кандидатстване по подмярката е изискано от 

кандидата да уточни подложката на съществуващите 

трайни насаждения , както и схема на засаждане на 

трайното насаждение от сливи  и/или минималната 

бройка на декар. В отговор на писмото е приложена 

коригирана т. 1.1 от част IV „Производствена 

програма на земеделското стопанство“ на бизнес 

плана с описана подложка и схема на засаждане и/или 

минимална бройка на декар. Описаната  минимална 

бройка на декар за трайните насаждения от дюли, 

десертни лозя и сливи е под  минималния праг 

гъстота по приложение 1.  

Не е изпълнено условието на т. 1. 5. от Раздел 13.1 

Дейности, допустими за финансиране: Бизнес планът 

трябва да съдържа изрично описание на периодите от 

съответната стопанска година, в която кандидатът 

планира да извърши засаждане/засяване на 

земеделските култури за целия период на 

изпълнението му, както и информация за минималния 

брой на растенията на единица площ за овощни 

видове, лозя, многогодишни етеричномаслени 
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култури (в т.ч. маслодайна роза, лавандула и мента), 

маточници и разсадници за трайни насаждения и 

декоративни култури.   

38 BG06RDNP001-

6.001-0772 

Ивайло  Стефанов  

Заров 

Стартова помощ за създаване 

стопанство на млад фермер 

Ивайло Заров 

След извършени административни проверки и 

получен отговор на Уведомително писмо за искане на 

допълнителна информация, началният икономически 

размер на стопанството, измерен в стандартен 

производствен обем за стопанската 2017/2018 година 

е преизчислен на 21470,60 евро.  Получения начален 

икономически размер на стопанството е в 

противоречие с т. 1.2.3. от Раздел 11 „Допустими 

кандидати“ от Условията за кандидатстване. 

Установените факти и обстоятелства водят до извода, 

че е налице втори ръководител на земеделското 

стопанство. Съгласно т. 5 от Раздел 11.2 „Критерии за 

недопустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване „Не се подпомагат кандидати, при 

които е налице втори ръководител на земеделското 

стопанство.“ Проектното предложение не отговаря на 

изискванията на Раздел 11.1, т. 1.2.3 от утвърдените 

Условия за кандидатстване. Налице са обстоятелства 

по т. 4.2. и т. 5 от Раздел 11.2 „Критерии за 

недопустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване 
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39 BG06RDNP001-

6.001-0776 

Христо Христов 

Хубавенски 

Създаване и развитие на 

стопанство на млад земеделски 

стопанин (Христо Хубавенски) 

На изпратеното Уведомление до кандидата по реда на 

т. 8 от Раздел 21.2 от Условията за кандидатстване в 

определения 15 - дневен срок не е получен отговор за 

отстраняване на установените липси/нередовности. 

Не са изпълнени изискванията на т. 9 от Раздел 21.2 

„Оценка на административно съответствие и 

допустимост“ от Условията за кандидатстване с 

проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез 

подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1.  и 

чл. 32 ал. 2 от Процедура за обработка на проектни 

предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за 

млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020, 

подадени чрез ИСУН. 

40 BG06RDNP001-

6.001-0793 

ДЕСИСЛАВА 

ИВАНОВА 

ПАПУЧИЕВА 

отглеждане на овощна градина 

от сливи 

Началният икономически размер на стопанството е 

формиран от 18,295 дка. сливови насаждения 

засадени към дата на подаване на  проектното 

предложение. В хода на  проверката се установи, че 

не е спазена технологията на засаждане.  Поради 

много плиткото засаждане видимо са се прихванали 

175 бр. дръвчета.  

На основание Раздел 21. 2. „Оценка на 

административно съответствие и допустимост“ т. 6., 

(б), след приключване на посещението на място е 

съставен протокол с резултатите от посещението , 

който е подписан с обяснение за причините довели до 

ниския процент на прихващане. 

В връзка с направените констатации е извършено 

преизчисление на площа от 18,295 дка на 5,000 дка и 

на началния икономически размер на стопанството 
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измерен в СПО, на база минимален брой растения на 

дка. 35 броя сливи на подложка джанка, съгласно 

Приложение 1 от Условията за кандидатстване от 

13254,74 евро в проектното предложение на 3622,50 

евро.  

Предвид гореизложеното Проектното предложение 

не отговаря на изискването на Раздел 11.1 „Критерии 

за допустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване с проектни предложения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по 

подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски 

стопани” от мярка 6 “Развитие на стопанства и 

предприятия” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г., т. 1. 2. 3. „Към дата 

на подаване на проектното предложение кандидатите 

трябва да  имат икономически размер на 

стопанството, измерен в стандартен производствен 

обем (СПО) в границите между левовата 

равностойност на 8000 евро и 16 000 евро 

включително“. 

В резултат на направено преизчисление на началния 

икономически размер на стопанството, бизнес плана 

не отговаря на т. 1.4.1 от раздел 13.1 от Условията за 

кандидатстване – т. 1. 4. 1. „Бизнес планът трябва да 

показва, че кандидатът ще поддържа размер на 

стопанството, с който кандидатства, измерен в СПО и 

не по-малък от 8000 СПО, за периода от датата на 

подаване на проектното предложение до 

осъществяване на планираното увеличение по т. 1. 3. 

2.“ 
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41 BG06RDNP001-

6.001-0847 

ГАЛИНА  

ДРАГАНОВА  

ПАЛАБУЮК 

Стабилно развитие на 

земеделското стопанство на  ЗС 

Галина Драганова Палабуюк  , 

състоящо се от пчелин с 145 

пчелни семейства. 

На 08.01.2019 г. съгласно т. 6 раздел 21.2. Оценка на 

административно съответствие и допустимост от 

Условията за кандидатстване е извършено посещение 

на място. На имот № 106010 в землището на с. 

Долище, общ. Аксаково, обл. Варна не беше открит 

животновъден обект – пчелин № 9152-0022 със 

заявени по опис от 22.05.2018 г. 145 бр. пчелни 

семейства. Кандидатът не присъства на посещението 

на място и съгласно изискванията на т. 6 г) от раздел 

21.2. на кандидата беше изпратен екземпляр от 

съставения на посещението на място протокол, като 

не бяха входирани възражения в рамките на срока 

посочен в т. 6 д) от раздел 21.2. На 30.01.2019 г. на 

основание т. 8 от Раздел 21.2 от Условията за 

кандидатстване, утвърдени със Заповед РД 09-239 от 

12.03.2018 година и изменени със  Заповед РД 09-270 

от 26.03.2018 година, е изпратено Уведомително 

писмо с рег. номер BG06RDNP001-6.001-0847-M003 

чрез ИСУН за предоставяне на допълнителна 

информация и документи в резултат на извършени 

проверки по отношение на представените към 

формуляра за канидатстване документи и заявени 

данни с краен срок 13.02.2019 г.  В ИСУН не е 

налична информация за входирани и приложени 

документи в рамките на определения 15 дневен срок 

от изпращане на уведомителното писмо в ИСУН, въз 

основа на което проектното предложение не отговаря 

на изискванията на т. 1.2.3. от раздел 11.1 Критерии 

за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 
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42 BG06RDNP001-

6.001-0854 

Ергин Шабан  Мехмед Стартова помощ за млад 

земеделски стопанин за 

отглеждане и създаване на 

трайно насаждение. 

Подаденото проектно предложение не отговаря на 

следните изисквания описани в Приложение № 1 към 

Заповед № РД09-239 от 12.03.2018 год. - УСЛОВИЯ 

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:  

1. Не отговаря на условието за допустимост съгласно 

Раздел 11 „Допустими кандидати“, подраздел 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“ т. 1. 2. 4. 

Във връзка с т. 1.2. „ 1. 2. Към датата на подаване на 

проектното предложение кандидатите трябва да: 1.2.4 

са собственици, наематели и/или арендатори на 

цялата налична в земеделското стопанство земя“.  

2. Не отговаря на условието за допустимост съгласно 

Раздел 11 „Допустими кандидати“, подраздел 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“ т. 1.6.3. 

във връзка с т. 1.6. „ 1. 6. Цялата налична в 

земеделското стопанство земя по т. 1. 2. 4. трябва да 

се стопанисва от кандидата: 1. 6. 3. в съответствие с 

режимите на защитените територии, въведени със 

Закона за защитените територии, и/или режимите на 

защитените зони, въведени със Закона за 

биологичното разнообразие, за площите от 

стопанството, които попадат в тях. Изискването по т. 

1. 6. 3. се отнася и за кандидати, които са 

собственици и/или наематели на животновъдни 

сгради и помещения, използвани за животновъдна 

дейност“.  

3. Не отговаря на условието за допустимост съгласно 

Раздел 13 „Дейности допустими за финансиране“, 

подраздел 13.1 „Дейности допустими за 

финансиране“  т. 1. 8. 2. във връзка с т. 1.8. „ 1. 8.  

Бизнес планът задължително включва: 1. 8. 2. 
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описание на дейностите, с които ще започне 

изпълнението му, съгласно срока, посочен в т. 1. 2.“.   

4. Не отговаря на условието за допустимост съгласно 

Раздел 13 „Дейности допустими за финансиране“, 

подраздел 13.1 „Дейности допустими за 

финансиране“ т. 1. 3. 2. във връзка с т. 1.3. „ 1. 3  

Бизнес планът трябва да доказва: 1. 3. 2. увеличаване 

на икономическия размер на стопанството спрямо 

първоначалния размер най-малко с левовата 

равностойност на 4000 евро, измерен в СПО, най-

късно до изтичане на посочената в бизнес плана 

крайна дата на период за проверка на неговото 

изпълнение.“  

5.  Избраната крайна дата на периода за проверка 

изпълнението на бизнес плана и крайна дата за 

подаване на заявката за второ плащане по 

административния договор не е в съответствие с 

изискванията на т. 1.2.1. „ Когато в стопанството се 

отглеждат едногодишни култури, срокът за подаване 

на искане за второ плащане трябва да бъде след 

извършване на засяването/засаждането на културите 

и най-малко един месец преди очакваното прибиране 

на реколтата от тях. Когато в земеделското 

стопанство се отглеждат различни видове 

едногодишни култури и техните срокове за засаждане 

и прибиране на реколтата са различни, срокът за 

подаване на искането за второ плащане се определя в 

съответствие с най-късния от тези срокове” от Раздел 

18 „Минимален и максимален срок за изпълнение на 

проекта: от Условията за кандидатстване. 
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43 BG06RDNP001-

6.001-0855 

ЕРВИН ЕРДИНЧ 

ИСМАИЛ 

Отглеждане на трайни 

насаждения от сливи по 

биологичен начин 

1. На 05.06.2018г. е подадено проектно предложение 

с регистрационен № BG06RDNP001-6.001-0855 в 

ИСУН по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.001 по подмярка 6.1„Стартова помощ за млади 

земеделски стопани“ от мярка 6 "Развитие на 

стопанства и предприятия" от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 - 2020 г.  

Към датата на кандидатстване е деклариран 

икономически размер на стопанството /СПО/ 

13041,01 евро.Съгласно проектното предложение и 

приложените документи стопанството се състои от: 

имот №3,154.500.252-площ на имота 11,824 дка, като 

10,000 дка са декларирани с култура ”сливи” 

разположен в землището на с.Загорско и имот 

№015051-площ на имота 9,062, като 8,000 дка са 

декларирани с култура „сливи” в землището на 

гр.Момчилград. 

Във връзка с т.6 от Раздeл 21.2 от Условията за 

кандидатстване  на 06.12.2018г.е извършено 

Посещение на място за допустимост за подпомагане с 

цел установяване на фактическото съответствие с 

представените документи. Съгласно попълнен 

контролен лист и снимков материал е констатирано 

следното:1.В имот №015051с площ 8,00 дка в 

землището на гр.Момчилград със заявена култура -

сливи, не е създадено трайно насаждение от сливи. 

Парцелът е необработваем и е силно затревен-

пасище. 2.В имот №30154.500.252 с площ 10,00 дка в 

землището на с.Загорско, общ. Момчилград със 

заявена култура сливи - не е създадено трайно 

насаждение от сливи.Парцелът е силно каменист,  с 
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налична храстовидна растителност, изкопани дупки, 

единично засадени дръвчета, които са 

пропаднали.Контролният лист с резултатите от ПнМ 

е подписан  без възражения по описаните факти и 

направените констатации и към КЛ не са приложени 

документи, относно установените незасети площи с 

трайни насаждения от сливи в описаните парцели 

/имоти/.  В резултат от ПнМ е налице фактическо 

несъответствие с декларираните площи със създадени 

трайни насаждения от сливи, посочени в 

представените документи и реално установените 

несъздадени 18 дка трайни насаждения от сливи в 

посочените парцели, вследствие на което е 

извършено преизчисление на началната обработваема 

площ в стопанството с декларирана култура -18,00 

дка сливи  на 0 /нула/дка сливи към датата на 

кандидатсване /настояща стопанска година 

2017/2018/ и съответно начален икономически размер 

на стопанството нула евро.Съгласно данните от ПнМ 

не са спазени условията за допустимост на 

стопанството, визирани в т.1.2  „Към дата на 

подаване на проектното предложение кандидатите 

трябва да:“ подточка „1.2.3. "имат икономически 

размер на стопанството, измерен в стандартен 

производствен обем (СПО) в границите между 

левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро 

включително;" от Раздел 11.1  Критерии за 

допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване   и в дейностите допустими за 

финансиране посочени в т. 1. 4. 1. Бизнес планът 

трябва да показва, че кандидатът ще поддържа размер 
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на стопанството, с който кандидатства, измерен в 

СПО и не по-малък от 8000 СПО, за периода от 

датата на подаване на проектното предложение до 

осъществяване на планираното увеличение по т. 1. 3. 

2. и  1. 4. 2. Бизнес планът трябва да показва, че 

кандидатът ще поддържа икономически размер на 

стопанството, измерен в СПО, за който кандидатства, 

както и планираното увеличение на стопанството, 

което не може да бъде по-малко от 4000 евро, 

измерен в СПО, считано от периода на подаване  на 

искането за  второ плащане до изтичане на пет 

години от датата на сключване на административния 

договор. от Разел 13.1 Дейности, допустими за 

финансиране. 

2.На 17.01.2019г. е изпратено Уведомително писмо с 

Рег.номер BG06RDNP001-6.001-   0855-M002 чрез 

ИСУН  за предоставяне на допълнителна информация 

и документи в резултат на извършени проверки по 

отношение на представените към формуляра за 

канидатстване документи и  заявени данни. На 

основание Раздел 21.2, т. 8 от Условията за 

кандидатстване, утвърдени със Заповед РД 09-239 от 

12.03.2018 година и изменени със  Заповед РД 09-270 

от 26.03.2018 година в 15 дневен от изпращане на 

уведомителното писмо в ИСУН трябва да бъдат 

представени изисканите документи, необходими за 

отстраняване на констатираните липси или 

нередовности. В определения краен срок за отговор -

31.01.2019г. не е налична информация за входирани и 

приложени документи необходими за отстраняване 

на констатираните липси или нередовности, а 
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именно: Удостоверение за семейно положение, 

Удостоверение от Националната агенция за 

приходите за наличие или липса на изискуеми 

публични задължения, Мотивирано писмено 

обяснение,  относно причините, поради които   не са 

създадени трайни насаждения от сливи на обща площ 

от  18 дка -8.00 дка сливи в деклариран парцел 

№015051 в землището на гр.Момчилград и  10,00 дка 

сливи в деклариран парцел №030154..500.252 в 

землището на с.Загорско, общ.Момчилград., култури 

формиращи и участващи в изчисления начален 

икономически размер на стопанството /измерен в 

Стандартен производствен обем/.В изпратеното 

уведомително писмо се съдържа и информация, че 

неотсраняването на нередовностите в срок може да 

доведе до прекратяване на производството по 

оценяване на проектното предложение, текст визиран 

в т.9 от Раздел 21.2 Оценка на административното 

съответствие и допустимост.от Условията за 

кандидатстване.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Предвид изложеното, проектно предложение с 

регистрационен № BG06RDNP001-6.001-0855 в 

ИСУН по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.001 по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади 

земеделски стопани“ не отговаря  на изискванията на 

Приложение 1 към Заповед №РД09-239 от 

12.03.2018г.-УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, а 

именно: Раздел „11.1 Критерии за допустимост на 

кандидатите“ – точка „1.2. Към дата на подаване на 

проектното предложение кандидатите трябва да:“ 

подточка „1.2.3. Имат икономически размер на 
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стопанството, измерен в стандартен производствен 

обем /СПО/ в границите между левовата 

равностойност на 8000 евро и 16000 евро 

включително“ и в дейностите допустими за 

финансиране посочени в т. 1. 4. 1. Бизнес планът 

трябва да показва, че кандидатът ще поддържа размер 

на стопанството, с който кандидатства, измерен в 

СПО и не по-малък от 8000 СПО, за периода от 

датата на подаване на проектното предложение до 

осъществяване на планираното увеличение по т. 1. 3. 

2. и  1. 4. 2. Бизнес планът трябва да показва, че 

кандидатът ще поддържа икономически размер на 

стопанството, измерен в СПО, за който кандидатства, 

както и планираното увеличение на стопанството, 

което не може да бъде по-малко от 4000 евро, 

измерен в СПО, считано от периода на подаване  на 

искането за  второ плащане до изтичане на пет 

години от датата на сключване на административния 

договор. от Разел 13.1 Дейности, допустими за 

финансиранe, поради което не е допуснато до 

техническа и финансова оценка. 

44 BG06RDNP001-

6.001-0873 

Бедри   Йълмаз 

Мустафа 

Стартова помощ за земеделското 

стопанство на Бедри Мустафа по 

подмярка 6.1 от Програмата за 

развитие на селските райони 

2014-2020г 

Кандидатът фигурира като тютюнопроизводител за 

2006 год. в регистрите на фонд "Тютюн". 

Установеното е противоречие с изискванията на т.1.3 

във връзка с т.1.2.2. от раздел 11 "Допустими 

кандидати" на Условията за кандидатстване. 
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45 BG06RDNP001-

6.001-0881 

Мария Петрова 

Симеонова 

Подпомагане процеса на 

създаване на жизнеспособно и 

устойчиво земеделско 

стопанство на младия фермер 

Мария Петрова Симеонова. 

Раздел 11.1 "Критерии за допустимост на 

кандидатите", т. 1. 6. Цялата налична в земеделското 

стопанство земя по т. 1 . 2. 4 трябва да се стопанисва 

от кандидата, т. 1. 6. 1 с регистрирано правно 

основание за ползване през целия период, считано от 

датата на подаване на проектното предложение да 

изтичане на пет години от датата на сключване  на 

административния договор и    т. 1.4.1. “Бизнес 

планът трябва да показва, че кандидатът ще 

поддържа размер на стопанството, с който 

кандидатства, измерен в СПО и не по-малък от 8000 

СПО, за периода от датата на подаване на проектното 

предложение до осъществяване на планираното 

увеличение по т. 1.3.2.“ от Раздел 13.1 "Дейности, 

допустими за финансиране" от Условията за 

кандидатстване. 
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46 BG06RDNP001-

6.001-0884 

Байрам  Кемалов 

Меджитов 

"Стартова помощ за млади 

земеделски стопанства" от мярка 

6 "Развитие на стопанства и 

предприятия" от Програмата за 

развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 год. 

На изпратеното Уведомление до кандидата по реда на 

т. 8 от Раздел 21.2 от Условията за кандидатстване в 

определения 15 - дневен срок не е получен отговор за 

отстраняване на установените липси/нередовности. 

Проектното предложение не отговаря на 

изискванията на Раздел 11.1 "Критерии за 

допустимост на кандидатитe" т.1.2.3, т.1.2.4., т.1.2.6., 

т.1.3., т.1.4., т.1.6., т.1.6.1., т.1.6.3., т.1.7., т.3.1., 

т.3.2.3., от утвърдените Условия за кандидатстване. 

Не са изпълнени изискванията на т. 9 от Раздел 21.2 

„Оценка на административно съответствие и 

допустимост“ от Условията за кандидатстване и чл. 

32 ал. 2 от Процедура за обработка на проектни 

предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за 

млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020, 

подадени чрез ИСУН. 

47 BG06RDNP001-

6.001-0924 

Лиляна  Боянова 

Войводова 

Отглеждане на зеленчуци, 

създаване трайни насаждения от 

26,465 дка череши и закупуване 

на трактор -1 бр. 

На изпратеното Уведомление до кандидата по реда на 

т.8 от Раздел 21.2 от Условията за кандидатстване в 

определения 15-дневен срок не е получен отговор за 

отстраняване на установените липси/нередовности. 

Не са изпълнени изискванията на т.9 от Раздел 21.2 

"Оценка на административно съответствие и 

допустимост" от Условията за кандидатстване и 

чл.32, ал.2 от Процедура за обработка на проектни 

предложения по подмярка 6.1 "Стратова помощ за 

млади земеделски стопани" от ПРСР 2014-2020, 

подадени чрез ИСУН. 
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48 BG06RDNP001-

6.001-0926 

ВИКТОР ЕМИЛОВ 

ДАЛАКМАНСКИ 

Стартова помощ за създаване на 

стопанство на млад фермер 

Във връзка с т.6 от Раздел 21. 2. Оценка на 

административно съответствие и допустимост 

Условията за кандидатства е извършено посещение 

на място, на  03.12.2018 година., на кандидат Виктор 

Емилов Далакмански, установено е ,че декларираните 

от кандидата площи с орехи не са налични. 

Първоначалният размер е преизчислен на база данни 

от извършено посещение на място и е в размер на 

7245,01 евро. СПО. Подаденото от кандидата 

проектното предложение с  регистрационен № 

BG06RDNP001-6.001-0926 в ИСУН  не отговаря на 

изискването по т. 1. 2. 3 от раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване – „1. 2. 3. имат икономически размер 

на стопанството, измерен в стандартен производствен 

обем (СПО) в границите между левовата 

равностойност на 8000 евро и 16 000 евро 

включително.“ 

49 BG06RDNP001-

6.001-0927 

Мариела Михайлова 

Иванова 

Създаване на жизнеспособно и 

устойчиво земеделско 

стопанство и преход към 

биологично производство от 

младия фермер Мариела 

Михайлова Иванова. 

1. Кандидатът е заявил че отглежда 21,29 дка сливи. 

Съгласно раздел 21.2, т. 6 от Условията за 

кандидатстване е извършена проверка на място на 

20.12.2018 г., при която е установено, че поземлени 

имоти с номера: 101007– 0,58 ха, 101008 – 0,55ха, 

101011 – 0,4ха, 85030 – 0,2ха и 100010 – 0,4ха, с 

които се формира началния стандартен 

производствен обем на стопанството представляват 

стари изоставени сливови насаждения. Към момента 

на проверката на място повече от 70%, от 

насажденията са изсъхнали и междуредовото 

разстояние е неподдържано. На парцела има храсти и 

издънки от сливи, не е изчистен и не са извършени 
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агротехнически мероприятия върху сливовите 

насаждения. Съгласно раздел 21.2, т. 6, буква г) от 

Условията за кандидатстване, с уведомително писмо 

с регистрационен номер BG06RDNP001-6.001-0927-

M002 на 04.01.2019 г. на кандидата е изпратено чрез 

ИСУН 2020, копие от контролен лист от посещение 

на място В регламентирания едноседмичен срок не са 

постъпили възражения и обяснения по направените 

констатации пред изпълнителния директор на РА. 

Извършено е преизчисление на началния 

икономически размер на стопанството от 15424,62 

евро  на 0 евро. В резултат кандидатът не отговаря на 

т.1.2.3 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ , а именно да имат икономически 

размер на стопанството, измерен в стандартен 

производствен обем (СПО) в границите между 

левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро 

включително. Проектното предложение не отговаря 

на изискванията на т.1.4.1 от раздел 13.1 „Дейности 

допустими за финансиране“, а именно „бизнес планът 

трябва да показва, че кандидатът ще поддържа размер 

на стопанството, с който кандидатства, измерен в 

СПО и не по-малък от 8000 СПО, за периода от 

датата на подаване на проектното предложение до 

осъществяване на планираното увеличение по т. 1. 3. 

2.“ 
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50 BG06RDNP001-

6.001-0969 

Надя Александрова 

Георгиева 

Модернизиране и разширяване 

на земеделско стопанство от 

трайни насаждения –череши, в 

землището на с. Горановци с 

ЕКАТТЕ 16026, общ. 

Кюстендил, област Кюстендил. 

Установена е разлика над 3%  /21,78%/ в заявената по 

схемите и мерките за директни плащания площ и  

декларираната в проектното предложение площ . От 

кандидата е изискана обосновка в писмото по т.8 от 

Раздел 21.2-обяснение и документи, обосноваващи 

причината за тази разлика. В отговор на  писмото е 

представена обосновка, която не обосновава 

причината за тази разлика. В обосновката пише:  

"При подаване на заявлението за подпомагане в 

системата ИСАК са очертани площите със засадени 

трайни насаждения-череши, без да се очертават 

необработваемите площи (брегове, пътища, угари и 

други)" , което показва, че като трайни насаждение  

за изчисление на икономическия размер на 

стопанството са декларирани и необработваеми 

площи. Това обстоятелство се доказва и от 

проверката на място извършена от РТИ Благоевград 

на ДФ „Земеделие“ – на 06.12.2018 г. Установено е, 

че в заявен по документи имот с №0128036 в 

с.Горановци 22,042дка, е измерена обработваема 

(използвана земеделска земя) е 14,152дка. Останалата 

площ е необработваема. Представено е и становище 

от дипломиран агроном, съгласно което площите на 

черешите в имот №128036, намиращ се в с.Горановци 

са в размер на 22,042 декара, което също не обоснова 

причината за разликата.  

Не са изпълнени изискванията на Условията за 

кандидатстване в частта  27. Допълнителна 

информация: 2. 1 .Когато кандидатът е подавал 

заявление за подпомагане по схемите и мерките за 

директни плащания, се извършва сравнение между 
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последно заявената за подпомагане по тези схеми и 

мерки площ и земеделската земя, която е декларирал, 

че участва в изчислението на икономическия размер 

на стопанството по т. 1. 2. 3 от раздел 11.1 „Критерии 

за допустимост на кандидатите“.  2.2. Не се 

предоставя финансова помощ, когато при 

сравнението по т. 2.1 се установи разлика между 

размера на площите в размер, надвишаващ 3 на сто, и 

кандидатът не е представил в указания срок 

мотивирана писмена обосновка, придружена с 

подкрепящи я доказателства, относно причините за 

тази разлика. 

2. БП не съдържаше информация за минимален брой 

растения на единица площ. Изпратено е УП, в 

отговор на което в Таблица 9 "Растениевъдство" и 

т.1.1 е попълнена информация за минималния брой на 

растенията на дка, който е под минималния праг на 

гъстота, съгласно Приложение № 1 и е предоставено 

Становище от дипломиран агроном, удостоверяващо 

съответствието на посочената в бизнес плана 

информация (т. 1.1 към Таблица 9 от бизнес плана) с 

обичайните агротехнически практики. Описаната 

схема за засаждане на трайните насаждения в 

стопанството, с минимален брой растения на единица 

площ е: „6х5м, при засадени 33бр. дръвчета в дка. 

Използваната подложка е „Махалебка“ Общия брой 

на дръвчета в посочения имот са 600.“ 

Съгласно Приложение № 1 Минимален брой на 

растенията на единица площ и условията за 

кандидатстване е икомически неизгодно минималния 

брой растения на декар, да е под минималния праг на 
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гъстота. По приложение №1 костилкови овощни 

видове череши върху подложка „Махалебка“ са 

определени като брой растения на декар по 

технология на отглеждане и минимален праг на 

гъстота на растенията на 35бр./декар. 

Не са изпълнени изискванията на Условията за 

кандидатстване в частта  13.1  Дейности, допустими 

за финансиране, 1. 5. Бизнес планът трябва да 

съдържа изрично описание на периодите от 

съответната стопанска година, в която кандидатът 

планира да извърши засаждане/засяване на 

земеделските култури за целия период на 

изпълнението му, както и информация за минималния 

брой на растенията на единица площ за овощни 

видове, лозя, многогодишни етеричномаслени 

култури (в т.ч. маслодайна роза, лавандула и мента), 

маточници и разсадници за трайни насаждения и 

декоративни култури. Минималния брой на 

растенията на декара, не трябва да е под минималния 

праг на гъстота, съгласно приложение № 1. 

51 BG06RDNP001-

6.001-0984 

Александра  Димчева 

Кръстева 

Създаване на стопанство на 

млад фермер 

Не са изпълнени изискванията на Условията за 

кандидатстване в частта 11 Допустими кандидати,  

11.1 Критерии за допустимост на кандидатите,  т. 1. 2. 

4. са собственици, наематели и/или арендатори на 

цялата налична в земеделското стопанство земя. Не 

са изпълнени изискванията на Условията за 

кандидатстване в частта  13.1  Дейности, допустими 

за финансиране, т. 1. 7. Видовете дейности и/или 

инвестиции в дълготрайни материални и 

нематериални активи, включени в бизнес плана, 

трябва да съответстват на конкретната дейност на 
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стопанството. 

52 BG06RDNP001-

6.001-0991 

Петя Георгиева Жекова Увеличение на растениевъдното 

стопанство на млад фермер и 

подобряване на механизацията 

Проектното предложение не отговаря на 

изискванията на Раздел 11.1, т. 1. 2. 3., т. 1.2.4, т.1.5 и 

т.1. 6. 1. от утвърдените Условия за кандидатстване. 

В резултат на извършени административни проверки 

на представените документи, заявените данни и други 

обстоятелства, свързани със заявлението за 

подпомагане по раздел 21.2 „Оценка на 

административно съответствие и допустимост“ е 

установено следното: За стопанската 2017/2018 

година, кандидата декларира стопанство със 

земеделска площ от 48.044 дка (състоящо се от имот 

№ 142004 - 38.951 дка засят с картофи и № 133010 - 

9.093 дка, от които 8.049 дка засят с картофи, а 1.044 

дка оставени под угар) с регистрирано правно 

основание за ползване „договор за аренда”. Това 

обстоятелство се потвърждава и от данните записани 

в анкетния формуляр за същата стопанска година, но 

съгласно справка от „Регистър правни основания 

2018“ е видно, че кандидата има регистрирано правно 

основание – „договор за наем многогодишен“ за 

имоти с № 142004 – 2.685 дка и № 133010 – 3.694 дка. 

Установено е правно основание за ползване на имоти 

с номера 138005, 138003, 138002, 138004, 138001, 

138009, 138008 - регистрирано правно основание по 

чл.37 „в”, ал.4 или 12 от ЗСПЗЗ /описани в Заповед 

РД 11-566/31.10.2017г. на Директора на ОД 

„Земеделие“ – гр. Бургас/. Към проектното 

предложение кандидата прилага копие от Договор за 

контрол по чл.18, ал.3, придружен от 

сертификационно писмо удостоверяващо, че 
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земеделски парцели с идентификатори и култури 

63224-357-8-6 – 47 дка картофи и 63224-357-8-7 –1 

дка угар са включени в системата за сертификация на 

биологично земеделие. При посещението на място е 

установено, че картофите са засети върху същите 

земеделски парцели. Справка в ИСАК, Направление 

ДПП показва, че кандидатът има подадено заявление 

по схемите за директни плащания за 2018 г., в което 

са заявени за подпомагане земеделски парцели с 

идентификатори и култури 63224-357-8-6 – 47 дка 

култура картофи и 63224-357-8-7 – 1 дка угар, които 

не включват имоти № 142004 и №133010. Също така 

е установено, че имоти с № 142004 и № 133010 са 

заявени за подпомагане от друго лице за ДПП 

Кампания 2018 г. С отговор на уведомително писмо 

са представени обяснения от кандидата 

потвърждаващи гореописаните факти и 

обстоятелства. Началният размер на СПО на 

кандидата е преизчислен от 15 860.27евро на 0 евро в 

съответствие с Приложение № 5 Критерии за 

извършване на оценка за административно 

съответствие и допустимост. 

53 BG06RDNP001-

6.001-0992 

Иван Иванов Андонов Създаване и развитие на 

стопанство на млад земеделски 

стопанин 

На основание т.6 от раздел 21.2 „Оценка на 

административно съответствие и допустимост“ от 

Условията за кандидатстване е извършено посещение 

на място, в резултат, на което се констатира 

разминаване между декларираните в проектното 

предложение площи, и установените на място. От 

декларираните 19,201 дка Череши в имот  № 004097, 

с площ от 4,701 дка и имот № 004195, с площ от 

14,500 дка,  и двата в землището на с. Лиляч, община 
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Невестино, област Кюстендил, на място са 

установени общо за двата имота 10,250 дка, засадени 

Череши и единични дървета от Сливи. Причината за 

намаляване на площта от страна на оценителната 

комисия, бе в откритите на терен голям брой 

изсъхнали и липсващи дървета и в двата имота. 

Площта от 10,250 дка е изчислена на база 

съществуваща схема на засаждане и брой 

живи/пропаднали дървета установени на терен. 

Извършено е  преизчисление на началния 

икономически размер на стопанството измерен в 

СПО от 13911,14 евро в проектното предложение на 

7426,13 евро. Съгласно което, проектното 

предложение не отговаря  на  изискването по  т.1. 2. 3 

от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ от Условията за кандидатстване – „1. 2. 

3. имат икономически размер на стопанството, 

измерен в стандартен производствен обем (СПО) в 

границите между левовата равностойност на 8000 

евро и 16 000 евро включително;“,  и т.1.4.1 от раздел 

13.1 „Дейности допустими за финансиране“ от 

Условията за кандидатстване – „Бизнес планът трябва 

да показва, че кандидатът ще поддържа размер на 

стопанството, с който кандидатства, измерен в СПО и 

не по-малък от 8000 СПО, за периода от датата на 

подаване на проектното предложение до 

осъществяване на планираното увеличение по т. 1. 3. 

2.“ 
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54 BG06RDNP001-

6.001-0999 

Магдалена Миткова 

Кючукова- Стоянова 

Проектното предложение на 

Магдалена Миткова Кючукова - 

Стоянова е по подмярка 6.1 

"Стартова помощ за млади 

земеделски стопани" от мярка 6 

"Развитие на стопанства и 

предприятия" от Програмата за 

развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г. 

Стопанството се развива в 

сектори "Плодове и зеленчуци" 

и "Животновъдство". 

1.Кандидатът фигурира в регистрите на фонд 

„Тютюн“ с дата на регистрация 2002 г. Проектното 

предложение не отговаря на Раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“, т. 1. 3. „ Условията по 

т. 1. 2. 1. и т. 1. 2. 2. се считат за изпълнени, когато 

проектното предложение е подадено не по-късно от 

24 месеца, считано от датата, на която е настъпило 

първото от посочените в т. 1. 2. 1 и т. 1. 2. 2 събития“ 

от Условията за кандидатстване.2.Кандидадът има 

регистрация в „Регистър на животните и 

животинските обекти” в НВМС, по – рано от 24 

месеца спрямо датата на кандидатстване по подмярка 

6.1 с дата на регистрация – 01.08.2007 г.3. Съгласно 

раздел 21.2, т.8 Когато при проверките се установи 

липса на документи или друга нередовност, 

съответната комисия изпраща на кандидата 

уведомление чрез ИСУН 2020 за установените 

липси/нередовности и определя 15 - дневен срок за 

тяхното отстраняване. С писмо № BG06RDNP001-

6.001-0999-M002 от 05.01.2019 кандидата е уведомен 

за установените липси/нередовности. До крайният 

срок - 19.01.2019 г. за отговор, кандидатът не е 

отговорил на изпратеното писмо. 
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55 BG06RDNP001-

6.001-1000 

ЯНА БЛАГОЕВА 

ИВАНОВА 

Разширяване производството на 

череши чрез увеличаване на 

отглежданите площи. 

Изпратено е уведомително писмо, за което няма 

получен отговор. Нередовностите са: не е представен 

документ за семейно положение, наличие на 

задължения към бюджета, не е прикачен в ИСУН 

целия договор за наем за имот 58445-89-11, за същия 

имот приложената скица не е актуална-променен е 

начина на трайно ползване. Не е попълнена дата на 

начало на земеделска дейност- т. 5 от част IX 

Декларации от Основна информация; за цели 8 и 11 

от таблица 7 не са описани дейности и инвестиции за 

постигането им в таблица 8 от Бизнес план; 

Избраната крайна дата на периода на проверка 

изпълнението на бизнес плана е 11.02.2021г, която не 

е в съответствие с изискванията на раздел 18 от 

Условията за кандидатстване. Когато в стопанството 

се отглеждат едногодишни култури ( в случая 

домати), срокът за подаване на искане за второ 

плащане трябва да бъде след извършване на 

засяването/засаждането ( в случая 20.04.2021- 

20.05.2021г) на културите и най- малко един месец 

преди очакваното прибиране на реколтата от тях; в 

приложения опис колона Номер на кошер не е 

попълнена; няма посочен период на засаждане на 

новите насаждения от череши 



 

 

ДПМРСР/ДЧМ  

Версия  1 

стр. 72 от 

159 

ПРИЛОЖЕНИЕ 128_23 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

56 BG06RDNP001-

6.001-1016 

Невена Ленкова 

Иванова 

Проект по подмярка 6,1 

"Стартова помощ за млади 

земеделски стопани" на Невена 

Ленкова Иванова с 0,215 ха 

оранжерийни пипер и 0,2 ха 

оранжерийни домати - с. 

Мирово, общ. Братя Даскалови, 

обл. Стара Загора 

Не е изпълнено условието на т.1.2.3 от раздел 11.1 

"Критерии за допустимост на кандидатите" . Към 

датата на кандидатстване по мярка 6.1 -07.06.18 г. 

при справка в регистър ЗП се установи че на 21.05.18 

г. е направена регистрация като в анкетния формуляр 

е посочена основна култура пипер-оранжериен-

0,1224 ха . С така посочената култура и площ 

началния икономически размер на стопанството към 

датата на кандидатстване е 6103,63 евро. Не е спазено 

условието за допустимост по т.1.2.3 от раздел 11.1 

"Критерии за допустимост на кандидатите " - СПО на 

стопанството да е в границите на левовата 

равностойност на 8000 и 16000 евро . На кандидата е 

изпратено уведомително писмо за допълнителна 

информация, на което не е отговорено в срок. Не е 

изпълнено условието за допустимост по т.1. 4. 1. 

"Бизнес планът трябва да показва, че кандидатът ще 

поддържа размер на стопанството, с който 

кандидатства, измерен в СПО и не по-малък от 8000 

СПО, за периода от датата на подаване на проектното 

предложение до осъществяване на планираното 

увеличение по т. 1. 3. 2." от раздел 13.1 Дейности, 

допустими за финансиране. 
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57 BG06RDNP001-

6.001-1025 

САКАР МИЙТ ЕООД Закупуване на техника за 

нужите на животновъдновто 

стопанство 

I. Не отговаря на условието за допустимост съгласно 

Раздел 11, подраздел 11.1 т. 1. 2. 4. II. Не отговаря на 

т. 1.6.3. във връзка с т. 1.6. от Раздел 11, подраздел 

11.1 от Условията на кандидатстване. III. Не отговаря 

на условието за допустимост съгласно Раздел 13, 

подраздел 13.1, т. 1. 8. 2. IV. Не отговаря на 

условието за допустимост съгласно Раздел 13, 

подраздел 13.1 Дейности допустими за финансиране, 

т. 1. 3. 2. V. Избраната крайна дата на периода за 

проверка изпълнението на бизнес плана и крайна дата 

за подаване на заявката за второ плащане по 

административния договор не е в съответствие с 

изискванията на т. 1.2.1 от Раздел 18 от Условията за 

кандидатстване. На основание Раздел 21.2, т. 8 от 

Условията за кандидатстване е изпратено 

Уведомително писмо до кандидата с описание на 

установените липси на документи и други 

нередовности. След получен отговор от кандидата в 

регламентирания 15 дневен срок голяма част от 

констатираните нередовности не са отстранени  

58 BG06RDNP001-

6.001-1046 

Валерия Цветанова 

Баръмова 

Подпомагане създаването и 

развитието на стопанството на 

младия фермер Валерия 

Цветанова Баръмова 

Кандидатът попада в хипотезата на т. 3.2.3, буква „б“, 

раздел 11.2 “Критерии за недопустимост на 

кандидатите“ от Условията за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на изискването 

по т.1.2.3, т.1.6 и 1.6.1 от раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“, т. 15 от раздел 24 

"Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване" и на изискването по т.1.5 и т.1.4.1 от 

Раздел 13.1 „Дейности, допустими за финансиране“.   
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59 BG06RDNP001-

6.001-1066 

Добрин Петров 

Тюфекчиев 

Стартова помощ за млад 

земеделски стопанин за 

отглеждане и създаване на 

трайно насаждение. 

Кандидатът е бил управител на фирма с която е 

кандидатствал по схема за държавна помощ 

deminimis, съгласно регламент (ЕО) №1408/2013г. за 

земеделски производители в сектор 

растениевъдство(плодове, зеленчуци, гъби, рози и 

др.). След направените проверки и получените в 

отговор на писмо за искане на допълнителна 

информация обяснения, проектното предложение 

попада в обхвата на  Раздел 11.2 „ Критерии за 

недопустимост на кандидатите“, т. 2. “Не се считат за 

изпълнени условията на т. 1. 2. 1. и т. 1.  2.  2 от 

раздел 11.1. „Критерии за допустимост на 

кандидатите“, когато някое от събитията е настъпило 

по-рано от  24 месеца от датата на подаване на 

проектното предложение по отношение на: 

 2.1. юридическо лице, чийто мажоритарен дял от 

капитала се притежава/се е притежавал от кандидат 

по т.1, както  и в случаите, в които е имал качеството 

на управляващ и представляващ юридическото лице 

и/или 

 2. 2. едноличния собственик на капитала на 

кандидата ЕООД или физическото лице - собственик 

на кандидата едноличен търговец, и/или 

 2. 3. едноличен търговец, чието предприятие се 

притежава/се е притежавало от кандидат по т. 1.“ от 

от Условията за кандидатстване. 



 

 

ДПМРСР/ДЧМ  

Версия  1 

стр. 75 от 

159 

ПРИЛОЖЕНИЕ 128_23 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

60 BG06RDNP001-

6.001-1120 

Чавдар Маргаритов 

Ангелов 

Подмярка 6.1 "Стартова помощ 

за млади земеделски стопани" от 

мярка 6 "Развитие на стопанства 

и предприятия" от Програмата 

за развитие на селските райони 

за периода 2014 - 2020 г. 

В приложените към подаденото проектно 

предложение с регистрационен номер 

BG06RDNP001-6.001-1120 в ИСУН,  електронно 

подписани документи - за поземлен имот № 016017 в 

землището на с. Остър камък, общ. Харманли, обл. 

Хасково върху който е разположен пчелин с № 6457-

0099, в който се отглеждат животните определящи 

началния икономически размер на стопанството, 

измерен в СПО е предоставен Договор за наем -  Акт 

48, том III, рег. № 6243 от 09.11.2017 г. В предмет на 

договора в пункт I, т. 1 е посочено „Наемодателят 

предоставя на Наемателя за временно и възмездно 

ползване следните идеални части от недвижим имот”. 

В Анекс № 1 от 10.05.2018 г. към договор за наем е 

описано, че в пункт 1, т. 1 се конкретизират 

границите за идеалните части от имота, които ползва 

наемателя. Също така е описано, че наемателя ще 

използва имота за отглеждане на пчели, без да се 

използват трайните насаждения от бадеми. Начина на 

трайно ползване на имота съгласно договора за наем 

от 09.11.2017 г. е Трайни насаждения. 

След извършени административни проверки в 

Регистър правни основания 2018 година е установено, 

че кандидатът няма регистрирано правно основание 

за ползвания имот, а регистрирано правно основание 

за имота – документ за собственост, има наемодателя. 

Също така е установено, че за Кампания 2018 г. по 

схемите и мерките за Директни плащания, целия 

имот е деклариран от наемодателя като бадеми. 

Същият е заявил имота и по мярка 11 ”Биологично 

земеделие”, подмярка „Биологично растениевъдство“, 
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за което има сключен договор с контролиращо лице 

от 20.05.2015 г. и поет многогодишен ангажимент. 

Всички тези факти водят до заключението, че 

идеалните части от ПИ 016017 в землището на с. 

Остър камък, общ. Харманли, обл. Хасково, 

предоставени на кандидата с договор за наем  се 

ползват съвместно с наемодателя на имота. 

Следователно за стопанството на кандидата е 

установено, че е съсобствено с друго лице, извън 

случаите на съпружеска имуществена общност. 

Проектно предложение с регистрационен 

№BG06RDNP001-6.001-1120 в ИСУН по Процедура 

чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1. 

„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ не 

отговаря на изискванията на УСЛОВИЯ ЗА 

КАНДИДАТСТВАНЕ, а имено Раздел 11 „Допустими 

кандидати“, Подраздел 11.2 „Критерии за 

недопустимост на кандидатите“ – точка 4.1.1 във 

връзка с т. 4 „Не се предоставя БФП: 4.1.1. на 

кандидати, чието стопанство е съсобствено с друго 

лице, с изключение на случаите на съпружеска 

имуществена общност;“ 
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61 BG06RDNP001-

6.001-1142 

Ани Ангелова  Павлова Стартова помощ за развитие на 

стопанството на ЗП Ани 

Ангелова Павлова 

На изпратеното Уведомление до кандидата по реда на 

т.8 от Раздел 21.2 от Условията за кандидатстване в 

определения 15-дневен срок не е получен отговор за 

отстраняване на установените липси/нередовности. 

Не са изпълнени изискванията на т.9 от Раздел 21.2 

"Оценка на административно съответствие и 

допустимост" от Условията за кандидатстване и 

чл.32, ал.2 от Процедура за обработка на проектни 

предложения по подмярка 6.1 "Стратова помощ за 

млади земеделски стопани" от ПРСР 2014-2020, 

подадени чрез ИСУН. 

62 BG06RDNP001-

6.001-1151 

Теодор Георгиев Калеев Развитие на жизнеспособно и 

устойчиво земеделско 

стопанство 

Проектното предложение не отговаря на 

изискванията на Приложение № 1 към Заповед № 

РД09-239 от 12.03.2018 год. - УСЛОВИЯ ЗА 

КАНДИДАТСТВАНЕ, а именно Раздел 11 

„Допустими кандидати“, подраздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ – точка 1. 2. 2 във 

връзка с точка 1.3  “1. 2. Към датата на подаване на 

проектното предложение кандидатите трябва да: 1. 2. 

2. са започнали да отглеждат животни в собствен/нает 

животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел 

производството на земеделска и животинска 

продукция”, „1.3. Условията по т. 1. 2. 1 и т. 1. 2. 2 се 

считат за изпълнени, когато проектното предложение 

е подадено не по – късно от 24 месеца, считано от 

датата, на която е настъпило първото от посочените в 

т.1. 2. 1 и т. 1. 2. 2 събития“. 

При извършените административни проверки се 

установи, че от 2015г. до настоящия момент, 

кандидатът има регистрирано правно основание 

/договор за наем/ за имот 51980.67.23 с площ 2,384 
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дка., който не е включен в проектното предложение 

Във връзка с установеното несъответствие и на 

основание т. 8 и т. 9, от Раздел 21.2 от Условията за 

кандидатстване, на кандидата е изпратено 

уведомление BG06RDNP001-6.001-1151-M002 от 

09.01.2019г. чрез ИСУН 2020 за установените 

липси/нередовности и е определен 15 дневен срок за 

тяхното отстраняване. 

Отговорът на уведомлението е получен на 

17.01.2019г. В отговор на изпратеното уведомително 

писмо за установени нередности, кандидатът 

предоставя нотариално заверен и вписан с № 5183 в 

Агенцията по вписванията, договор за наем от 

24.02.2015 година. Договорът е в сила до 24.02.2022г. 

Кандидатът също прилага обяснение според което не 

той реално обработва земята, а трето лице. 

С така предоставения нотариално заверен и вписан в 

Агенцията по вписванията договор, както и  

наличието на регистрирано правно основание в 

съответна ОСЗ към МЗХГ доказват , че фактическите 

действия по стопанисване на земята с цел 

производство на земеделска продукция са започнали 

в период, надвишаващ 24 месеца от датата на 

подаване на проектното предложение.  
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63 BG06RDNP001-

6.001-1154 

ЕЛИФ ИДРИС 

ДУРМУШ 

Отглеждане на млечни крави След направена справка в Регистър на животни и 

пчели в БАБХ към дата 09.05.2018г. - един месец 

преди датата на подаване на проектното предложение 

(09.06.2018 г.), са установени 39 броя животни имащи 

пряко отношение с кандидата: 14 броя - млечни крави 

над 24 месеца, съвпадащи като брой и УМ със 

заявените в ПП,9 бр. Говеда над 1г.,16 бр. говеда под 

1г. Установено е намаляване на броя на отглежданите 

животни чрез  продажба/прехвърляне на 

собствеността върху друго лице до 24 месеца преди 

датата на подаване на проектното предложение. В 

отговор на искане за предоставяне на допълнителна 

информация за откритото несъответствие , 

кандидатът предоставя обосновка с мотиви, че липсва 

пространство за отглеждане на по-голям брой 

животни. Кандидатът притежава Удостоверение за 

регистрация на ЖО с № ЗЖ - 47/10.05.2018 г. с 

капацитет : говеда 34 броя, което не доказва 

еднозначно необходимостта от продажбата на 9 бр. 

Говеда над 1г. и 13 бр. говеда под 1г. 

Предвид горе посочените констатации, 

първоначалното  СПО на стопанството - 14860.19 

евро  на кандидата се преизчислява на 18325.72 евро 

СПО, което надхвърля 16000 евро ,  което е 

предпоставка за недопустимост на кандидата по, 

Раздел  11. Допустими кандидати , 11.1 Критерии за 

допустимост на кандидатите,  т. 1. 2. 3. имат 

икономически размер на стопанството, измерен в 

стандартен производствен обем (СПО) в границите 

между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 

евро включително. 
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Съгласно Условията за кандидатстване, Раздел 11. 

Допустими кандидати, 11.2 Критерии за 

недопустимост на кандидатите, т. 4 „Не се предоставя 

БФП“, т.4.2 „Не се дава предимство, а даденото 

предимство се отнема в случаите, когато бъде 

установено, че кандидат за подпомагане е създал 

изкуствено условията, необходими за получаване на 

това предимство, в противоречие с целите на 

европейското право и действащото законодателство в 

областта на селското стопанство“. 

64 BG06RDNP001-

6.001-1172 

Борис Янчев Иванов Стартова помощ за млад 

земеделски стопанин за 

отглеждане и създаване на 

трайно насаждение. 

След извършени преизчисления, съгласно резултати 

от проверка на място, началният икономическия 

размер на стопанството, измерен в СПО от 15 576,76 

евро в проектното предложение е преизчислен на 

7955,05 евро. в следствие на което, проектно 

предложение не отговаря на изискването посочено в 

Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“, точка 1.2. „Към дата на подаване на 

проектното предложение кандидатите трябва да:“, 

подточка 1.2.3. „Имат икономически размер на 

стопанството, измерен в стандартен производствен 

обем /СПО/ в границите между левовата 

равностойност на 8000 евро и 16000 евро 

включително“.  

След извършени административни проверки, 

проектното предложение не отговаря на изискването 

посочено в Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“, точка 1.2. „Към дата на подаване на 

проектното предложение кандидатите трябва 

да:“подточка 1.2.4. „са собственици, наематели и/или 

арендатори на цялата налична в земеделското 
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стопанство земя и точка 1.5. „Договорите за наем 

и/или аренда по т.1.2.4 и 1.2.5., включени при 

определяне на изискуемия минимален икономически 

размер на стопанството от 8000 евро СПО, трябва да 

са: 1.5.1. „влезли в сила към дата на подаване на 

проектното предложение“ и 1.5.2. „с минимален срок 

на действие 5 години, като към датата на подаване на 

проектното предложение може да са изтекли не 

повече от 24 месеца от срока“.                                                                                                                                                                                                                                             

С Уведомително писмо по т. 8 от раздел 21. 2. 

“Оценка на административно съответствие и 

допустимост“ от условията за кандидатстване на 

01.02.2019 г. е изпратено уведомително писмо за 

отстраняване на липси и нередовности по 

предоставеното проектно предложение, във връзка с 

наличие на информация в Регистър на имуществените 

отношения на съпрузите. Изискана е допълнителна 

информация и документи, в резултат на което е 

предотавена справка за вписвания, отбелязвания и 

заличаване по персонална партида № 40701 от 

Служба по вписванията гр. Хасково. От 

предоставената справка е видно, че кандидата е 

собственик с Нотариален акт за покупко-продажба на 

недвижим имот № 76 от 2016 г. на поземлен имот, пл. 

№ - УПИ V-320 с площ по документ 1210 кв.м. в с. 

Динево, обл. Хасково, общ. Хасково, който имот не е 

деклариран в проектното предложение.  

Предвид изложеното, проектно предложение не 

отговаря на изискването посочено в Раздел 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“, точка 

1.13. „При изчисляване на общия начален 
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икономически размер на стопанството по т. 1.2.3. се 

взема предвид цялата налична в стопанството земя“. 

65 BG06RDNP001-

6.001-1173 

Станислав Стоилов 

Златков 

Стартова помощ за млад 

земеделски стопанин за 

отглеждане на домати. 

Цялата налична в земеделското стопанство земя не се 

стопанисва с регистрирано правно основание за 

ползване по реда на Закона за подпомагане на 

земеделските производители и на Закона за 

собствеността на земеделските земи. В Регистър 

Правни основания за стопанската 2017/2018 година 

посочените от кандидата в проектното предложение 

имоти: 017006, 017014 и 018024 в с. Виден, общ. 

Павел баня са с правно основание на ЕТ "Славкомерс 

- Стоил Златков" по заповед по чл. 37в, ал. 4 или 12 

от ЗСПЗЗ, което води до несъответствие с критерии 

за допустимост на кандидатите, дейностите и 

стопанството - Раздел 11.1 Критерии за допустимост 

на кандидатите, т. 1. 6. „Цялата налична в 

земеделското стопанство земя по т. 1. 2. 4. трябва да 

се стопанисва от кандидата, т. 1. 6. 1. с регистрирано 

правно основание за ползване през целия период, 

считано от датата на подаване на проектното 

предложение до изтичане на пет години от датата на 

сключване на административния договор“. 

След изключване на имоти: 017006, 017014 и 018024 

в с. Виден, общ. Павел баня поради липса на 

регистрирано правно основание за ползване по реда 

на Закона за подпомагане на земеделските 

производители и на Закона за собствеността на 

земеделските земи, началният икономически размер 

на стопанството е преизчислен на 4725,24 евро и е по-

малък от левовата равностойност на 8000 евро, което 

е в несъответствие с т. 1.2.3 от Раздел 11.1 "Критерии 
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за допустимост на кандидатите" от Условията за 

кандидатстване и т. 1.4.1 от Раздел 13.1 "Дейности, 

допустими за финансиране" от Условията за 

кандидатстване. 

66 BG06RDNP001-

6.001-1195 

Айхан  Осман Юсеин Отглеждане на трайни 

насаждения и естествени ливади 

по биологичен начин 

1.Кандидатът фигурира в регистрите на фонд 

„Тютюн“ с дата на регистрация 2005г.  

Проектното предложение не отговаря на Раздел 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“, т. 1. 3. „ 

Условията по т. 1. 2. 1. и т. 1. 2. 2. се считат за 

изпълнени, когато проектното предложение е 

подадено не по-късно от 24 месеца, считано от 

датата, на която е настъпило първото от посочените в 

т. 1. 2. 1 и т. 1.  2. 2 събития“ от Условията за 

кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Раздел 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“, 1. 1. 

„Допустими за подпомагане са кандидати, които са: 

1. 2. 3. имат икономически размер на стопанството, 

измерен в стандартен 

производствен обем (СПО) в границите между 

левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро 

включително;“ 
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67 BG06RDNP001-

6.001-1205 

БЛАГОВЕСТА 

ПЕТРОВА ПЕТРОВА 

Подмярка 6.1 "Стартова помощ 

за млади земеделски стопани" от 

мярка 6 "Развитие на стопанства 

и предприятия" от Програмата 

за развитие на селските райони 

за периода 2014 - 2020 г. 

При извършени административни проверки се 

установи, че землището на гр. Меричлери, общ. 

Димитровград, обл. Хасково  попада в обхвата на 

защитена зона по директива за местообитанията 

„Меричлерска река“. Документът, удостоверяващ  

съответствие с режимите на защитените територии, 

съгласно със Закона за защитените територии, и/или 

режимите на защитените зони, съгласно със Закона за 

биологичното разнообразие за цялата налична в 

земеделското стопанство земя е изискан на 27.12.2018 

г. с писмо в ИСУН с № BG06RDNP001-6.001-1205-

M004, но не е предоставен, което е несъответствие с 

изискването по т.1. 6. 3 от раздел 11.1“Критерий за 

допустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване – цялата налична в земеделското 

стопанство земя по т. 1. 2. 4 трябва да се стопанисва 

от кандидата: „в съответствие с режимите на 

защитените територии, въведени със Закона за 

защитените територии, и/или режимите на 

защитените зони, въведени със Закона за 

биологичното разнообразие, за площите от 

стопанството, които попадат в тях. Изискването по т. 

1. 6. 3. се отнася и за кандидати, които са 

собственици и/или наематели на животновъдни 

сгради и помещения, използвани за животновъдна 

дейност“. 

При извършени административни проверки се 

установи, че към предоставеният  договор за аренда 

на земеделска земя № 162, том 1, рег. № 2121 от 

24.04.2018 г., липсва талон за регистриране на 

договора в съответната общинска служба на МЗХГ. 
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На 27.12.2018 г. с писмо в ИСУН с № 

BG06RDNP001-6.001-1205-M004 е изискан 

документът, доказващ регистрация на имотите в 

съответната общинска служба по земеделие към 

МЗХГ. Такъв документ  не е предоставен от 

кандидата. В резултат на тези констатации 

проектното предложение не отговаря на т. 3, раздел 

24 “Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване“ от „Условията за кандидатстване: 

„Копие от документ за собственост на земя и/или 

земеделска земя, и/или копие от влязъл в сила 

договор за наем, вписан в службата по вписванията 

към съответния районен съд и/или копие от вписан в 

службата по вписванията към съответния районен съд 

и регистриран в съответната общинска служба на 

МЗХГ договор за аренда, с минимален срок пет 

години, като е допустимо не повече от 24 месеца от 

срока да е изтекъл към датата на подаване на 

проектното предложение“.   

На основание т.8 от Раздел 21.2”Оценка на 

административното съответствие и допустимост“ от 

Условията за кандидатстване,  за установените 

нередности, на 27.12.2018 г.  е изпратено 

уведомление- писмо в ИСУН с № BG06RDNP001-

6.001-1205-M004 и краен срок за отговор 10.01.2019 

г. Липсва отговор до определения  краен срок. 
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68 BG06RDNP001-

6.001-1206 

Метин Мехмед Керим Отглеждане на сливи по 

биологичен начин 

1. Не е спазено изискването от раздел 11.1, точка 

1.2.3.от Условията за кандидатстване кандидатите да 

имат икономически размер на стопанството, измерен 

в стандартен производствен обем (СПО) в границите 

между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 

евро включително 

2. Не е спазено изискването от раздел 11.1, точка 1.6.3 

от Условията за кандидатстване Цялата налична в 

земеделското стопанство земя по т. 1. 2. 4. трябва да 

се стопанисва от кандидата: в съответствие с 

режимите на защитените територии, въведени със 

Закона за защитените територии, и/или режимите на 

защитените зони, въведени със Закона за 

биологичното разнообразие, за площите от 

стопанството, които попадат в тях. 

3. Съгласно раздел 21.2, т.8 от Условията за 

кандидатстване: Когато при проверките се установи 

липса на документи или друга нередовност, 

съответната комисия изпраща на кандидата 

уведомление чрез ИСУН 2020 за установените 

липси/нередовности и определя 15 - дневен срок за 

тяхното отстраняване. С писмо № BG06RDNP001-

6.001-1776-M004 от 17.01.2019 г. кандидата е 

уведомен за установените липси/нередовности. До 

крайният срок 31.01.2019 г. за отговор, кандидатът не 

е отговорил на изпратеното писмо. 
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69 BG06RDNP001-

6.001-1253 

МИЛЕН СЛАВЧЕВ 

ПЕТРОВ 

Стартова помощ за развитие на 

земеделското стопанство на 

Милен Славчев Петров 

В хода на извършената оценка на административното 

съответствие и допустимост е установено, че 

съгласно представения Бизнес план на стопанството в 

раздел IV т.1.1 от бизнес плана за насажденията от 

сливи, които формират началния икономически 

размер на стопанството липсва информация за схема 

на засаждане, както и брой дръвчета в декар. 

Съгласно раздел 21.2, т. 6 от Условията за 

кандидатстване е извършено посещение на място на 

14.12.2018 г., при което е установено, че засадени 

бройки дръвчета /сливи/ на декар са под минималния 

праг на гъстота, съгласно Приложение № 1 към 

Условията за кандидатстване, а именно в имот № 

80501.325.14 са установени 20 бройки на декар, в 

имоти с №№ 80501.328.18 и 80501.328.19 /обединени/ 

са установени 28 бройки на декар, при минимален 

праг от 35 бройки на декар. Във връзка с т. 8 от 

раздел 21. 2. “Оценка на административно 

съответствие и допустимост“ от условията за 

кандидатстване на кандидата е изпратено 

уведомително писмо за отстраняване на липси и 

нередовности с регистрационен номер от ИСУН 

BG06RDNP001-6.001-1253-M002, с дата на 

изпращане 08.01.2019 г. От кандидата е изискано да 

предостави писмени пояснения, относно схемата на 

засаждане на съществуващите овощни насаждения - 

сливи, включително брой растения на декар. 

Становище от дипломиран агроном, удостоверяващо 

съответствието на посочената в бизнес плана 

информация с обичайните агротехнически практики, 

съобразени с вида на културите, спецификите на 
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съответната климатична или почвена област, както и 

със схема на засаждане/засяване и информация за 

брой растения на декар, ведно с копие на дипломата 

за завършено висше образование на агронома. Също 

така е изискан официален документ удостоверяващ 

семейното положение на кандидата, както и 

уточнение относно стопанската година, в която ще се 

увеличат трайните насаждения. До изтичането на 15 

дневния срок – 22.01.2019 г. в ИСУН 2020 не е 

получен отговор на писмото.  В резултат на 

гореописаното е извършено преизчисление на 

началния икономически размер на стопанството 

измерен в стандартен производствен обем от 

14687,80 евро на 0,00 евро. 

Кандидатът попада в хипотезата на т. 3.2.3, буква „б“, 

раздел 11.2 “Критерии за недопустимост на 

кандидатите“ от Условията за кандидатстване, а 

именно „установено е, че кандидатите не са 

предоставили изискваща се информация, свързана с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване 

или изпълнението на критериите за допустимост или 

подбор.  

Проектното предложение не отговаря на изискването 

по т.1.4. от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ от Условията за кандидатстване, а 

именно „…Когато икономическият размер на 

стопанството по т. 1. 2. 3 през текущата спрямо 

кандидатстването стопанска година се доказва със 

съществуващи овощни видове, лозя, многогодишни 

етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, 

лавандула и мента), маточници и разсадници за 
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трайни насаждения и декоративни култури, 

минималният брой на растенията на декар не трябва 

да е под минималния праг на гъстота, съгласно 

приложение № 1.“ 

Проектното предложение не отговаря на изискването 

по т. 1. 5 от Раздел 13.1 „Дейности, допустими за 

финансиране“ . 

Кандидатът не отговаря на т.1.2.3 от раздел 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“, а именно 

да имат икономически размер на стопанството, 

измерен в стандартен производствен обем (СПО) в 

границите между левовата равностойност на 8000 

евро и 16 000 евро включително.  

Проектното предложение не отговаря на 

изискванията на т.1.4.1 от раздел 13.1 „Дейности 

допустими за финансиране“, а именно „бизнес планът 

трябва да показва, че кандидатът ще поддържа размер 

на стопанството, с който кандидатства, измерен в 

СПО и не по-малък от 8000 СПО, за периода от 

датата на подаване на проектното предложение до 

осъществяване на планираното увеличение по т. 1. 3. 

2.“ 
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70 BG06RDNP001-

6.001-1257 

СТЕФАН  ИВАНОВ 

КУЗМАНОВ 

Създаване на жизнеспособно и 

устойчиво земеделско 

стопанство,  с основна дейност 

поддържане и създаване на 

трайни насаждения отглеждани 

по биолoгичен начин. 

1. При справка в Търговски регистър е констатирано 

участие на Стефан Иванов Кузманов като 

представляващ и управляващ "БЯЛАЛЕС" ЕООД с 

ЕИК 117521012. Дружеството е регистрирано като 

земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 за 

създаване и поддържане на регистър на земеделските 

стопани от 1999 г. за първи път на 24.06.2006 година, 

т.е. по-рано от 24 месеца към датата на подаване на 

проектното предложение. За стопанските 2014/2015, 

2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018 години 

дружеството е поддържало регистрацията си като 

земеделски производител и кандидатът, в качеството 

си на представляващ и управляващ, е подавал и 

подписвал Заявления за подпомагане по схеми и 

мерки на директни плащания на ДФ”Земеделие”. 

2. След изпратено Уведомително писмо за 

установени липси/нередовности на 08.01.2019 г. и 

предоставен от бенефициента отговор в рамките на 

законоустановения срок от 15 дни се потвърждава 

участието на кандидата Стефан Иванов Кузманов 

като представляващ и управляващ "БЯЛАЛЕС" 

ЕООД с ЕИК 117521012 , с което на основание т.2.1 и 

т. 3.2.3 от Раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на 

кандидатите” от Условията за кандидатстване, 

Стефан Иванов Кузманов е недопустим за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по 

подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски 

стопани" 



 

 

ДПМРСР/ДЧМ  

Версия  1 

стр. 91 от 

159 

ПРИЛОЖЕНИЕ 128_23 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

71 BG06RDNP001-

6.001-1263 

МИРОСЛАВ  ИВАНОВ 

МИХАЛЕВ 

Стартова помощ за развитие на 

стопанството на младия фермер 

Мирослав Иванов Михалев 

Подаденото проектно предложение не отговаря на 

изискването на т.1.5 от раздел 13.1 „Дейности, 

допустими за финансиране“ от Условията за 

кандидатстване и чл.5, ал.3 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 

162 на МС от 05.07.2016 г.  

Във връзка с подаденото проектно предложение с 

регистрационен № BG06RDNP001-6.001-1263 в 

ИСУН по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.001 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади 

земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на 

стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020г. и 

извършени проверки по отношение на представените 

към формуляра за кандидатстване документи, заявени 

данни и посочени факти, е изпратено уведомление 

BG06RDNP001-6.001-1263-M002 на дата 05.01.2019 

г., на което не е отговорено в срок чрез електронния 

профил на кандидата в ИСУН. 

Съгласно чл.32 ал.2 от Процедура за обработка на 

проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова 

помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-

2020, подадени чрез ИСУН – Проектното 

предложение не се допуска до техническа и 

финансова оценка в случай, че липсите и/или 

нередовностите водят до несъответствие с критериите 

за финансиране, посочени в Условията за 

кандидатстване. 
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72 BG06RDNP001-

6.001-1282 

ДЕСИСЛАВА  

АДЕМОВА 

ВОРУКОВА 

Стартова помощ за развитие на 

стопанството на ЗП Десислава 

Адемова Ворукова 

Кандидатът е започнал да стопанисва земя с цел 

производство на земеделска продукция по-рано от 24 

месеца към датата на подаване на проектното 

предложение и  не отговаря на изискванията на 

Раздел 11 Допустими кандидати, подраздел 11.1 

Критерии за допустимост на кандидатите, точка 1.3. и 

не е изпълнено изискването на Раздел 24, част І, 

точка 7от Условията за кандидатстване с проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1. 

73 BG06RDNP001-

6.001-1285 

Христо Бинев Христов Отглеждане на трайни 

насаждения от череши 

спазвайки Европейските 

изисквания и условия за преход 

към биологично производство. 

Кандидатът  попада в обхвата на условията за 

недопустимост за подпомагане, посочени в т. 4.2.  от  

Раздел 11.2 "Критерии за недопустимост на 

кандидатите" от Условията за кандидатстване. 

Установено е намаляване на броя на отглежданите 

животни, чрез продажба/прехвърляне на 

собствеността върху друго лице до 24 месеца преди 

датата на подаване на проектното предложение от 

страна на съпругата на кандидата, собственик на ЖО 

№7216500087 с 49 бр. животни от  25.11.2013 г.  до 

12.02.2018 г. ,  прехвърлен на нов собственик от 

13.02.2018 г. Кандидатът живее на един и същ адрес в 

гр. Твърдица ул."Балкан" №26 с новия собственик на 

посоченият по-горе ЖО. 

- Установено е намаляване на размера на 

обработваемата земя, спрямо предходната стопанска 

година, чрез отдаване на земя под наем/аренда от 

кандидата на друго лице. Съпругата на кандидата от 

2007 г. до  2018 г. ежегодно е кандидатствала по 

ДПП, като на 03.04.2018 г. в ОСЗ е подадено 
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заявление за подпомагане и за 2018 г., без заявени 

схеми, приключено  в  състояние „Сгрешено 

заявление (невалидно)“. 

- Кандидатът залага инвестицията/дейността, 

изпълнението на която ще започне до девет месеца, 

считано от датата на сключване на административния 

договор наемането на работна ръка без да посочва 

стойност; липсва Индикативна година за 

Преминаване към биологично производство на 

стопанството. 

74 BG06RDNP001-

6.001-1308 

ЗАРА АГРО ИНВЕСТ 

ЕООД 

Създаване на ново биологично 

земеделско стопанство от Зара 

Агро Инвест ЕООД 

На изпратеното Уведомление до кандидата по реда на 

т.8 от Раздел 21.2 от Условията за кандидатстване в 

определения 15-дневен срок не е получен отговор за 

отстраняване на установените липси/нередовности. 

Не са изпълнени изискванията на т.9 от Раздел 21.2 

"Оценка на административно съответствие и 

допустимост" от Условията за кандидатстване и 

чл.32, ал.2 от Процедура за обработка на проектни 

предложения по подмярка 6.1 "Стратова помощ за 

млади земеделски стопани" от ПРСР 2014-2020, 

подадени чрез ИСУН. 
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75 BG06RDNP001-

6.001-1331 

Петър  Иванов Иванов Създаване на земеделско 

стопанство на П.Иванов 

Не е спазено изискването на т. 3 от Раздел 23 "Начин 

на подаване на проектните предложения/концепциите 

за проектни предложения“ от Условия за 

кандидатстване по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1. 2. Нарушено е 

изискването по т. 1.2.4 и т. 1.13 от Раздел 11.1 

"Критерии за допустимост на кандидатите" от 

Условията за кандидатстване по подмярката. Не е 

спазено изискването на т. 9 от Раздел 24 „ Списък на 

документите, които се подават на етап 

кандидатстване“ от Условията за кандидатстване . Не 

е спазено изискването на т. 1.6.2  и т. 1.6.3 от Раздел 

11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите" от 

Условията за кандидатстване по подмярката. Не е 

спазено изискването на т. 1.5 от Раздел 13.1 

„Дейности, допустими за финансиране“ от Условията 

за кандидатстване. 

76 BG06RDNP001-

6.001-1335 

"МЕЛАРУЖ" Отглеждане на биологични 

плодове 

Установено е наличието на втори ръководител на 

земеделското стопанство по смисъла на т. 5.8 от 

Раздел 27 Допълнителна информация от Условията за 

кандидатстване. Съгласно Раздел 11.2 Критерии за 

недопустимост на кандидатите, т. 5 „Не се 

подпомагат кандидати, при които е налице втори 

ръководител на земеделското стопанство“. 
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77 BG06RDNP001-

6.001-1337 

ХАСАН УСАИН 

ТУПЕВ 

отглеждане на месодайни крави 

и нараствате с трайни 

насаждения 

На изпратеното Уведомление до кандидата по реда на 

т. 8 от Раздел 21.2 от Условията за кандидатстване в 

определения 15 - дневен срок не е получен отговор за 

отстраняване на установените липси/нередовности. 

Не са изпълнени изискванията на т. 9 от Раздел 21.2 

„Оценка на административно съответствие и 

допустимост“ от Условията за кандидатстване и чл. 

32 ал. 2 от Процедура за обработка на проектни 

предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за 

млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020, 

подадени чрез ИСУН. 

78 BG06RDNP001-

6.001-1358 

Васил Петев Проданов Развитие на стопанство на млад 

фермер от Северозападна 

България 

Във връзка с т. 8 от раздел 21. 2. “Оценка на 

административно съответствие и допустимост“ от 

условията за кандидатстване на кандидата е 

изпратено уведомително писмо за отстраняване на 

липси и нередовности с регистрационен номер от 

ИСУН BG06RDNP001-6.001-1358-M002, с дата на 

изпращане 15.01.2019 г. Не е получен отговор в 

определения 15 – дневен срок.  Кандидатът попада в 

хипотезата на т. 3.2.3, буква „б“, раздел 11.2 

“Критерии за недопустимост на кандидатите“ от 

Условията за кандидатстване. 

Кандидатът има подадено на 30.03.2007 г. заявление 

за подпомагане за Директни плащания на площ, 

кампания 2007 г. Представен е и договор за наем на 

земеделска земя сключен на 04.07.2013 г. и вписан в 

Служба по вписванията под №10930 на 11.07.2013 г. 

В тази връзка кандидатът не отговаря на 

изискванията посочени в т. 1.3 във връзка с т. 1.2.2, 

раздел 11.1 "Критерии за допустимост на 

кандидатите" от Условията за кандидатстване. 
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За имоти  с идентификатор 61424.69.8 и 61424.69.23 

описани в таблица 1 от бизнес плана, липсва 

регистрирано правно основание за ползване в 

регистър правни основания за 2018 г, което не 

отговаря на изискванията на т. 1.6.1, раздел 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“ от 

Условията за кандидатстване. 

Предоставен е договор за Аренда, с Вх. № 3239 от 

3.04.2018г. вписан в Агенцията по вписванията,  

който не е регистриран в Общинска служба 

“Земеделие“ гр. Плевен. При извършени 

административни проверки в Регистър „Правни 

основания“ за 2017/2018 г. е установено, че имотите 

обект на цитирания договор са с вписано правно 

основание „ Заповед по чл. 37в, ал.4 или 12 от 

ЗСПЗЗ“. Представеният договор не отговаря на 

изискванията посочени в т.3, раздел I “Приложени 

общи документи“, раздел 24 „Списък на документите, 

които се подават на етап кандидатстване“ от 

Условията за кандидатстване. 

Във връзка с проверка за съответствие с изискванията 

на т. 1.2.4, раздел 11.1 “Критерии за допустимост на 

кандидатите“ от Условията за кандидатстване, при 

административни проверки е установено, че 

кандидатът е заявил за подпомагане за директни 

плащания кампания 2018 г. имоти с идентификатор 

61426.000.173; 61426.069.002; 61426.069.031; 

61426.068.079; 61426.000.040, които са част от 

стопанството, но не са описани в бизнес плана и за 

тях не са представени документи съгласно т. 3 или т. 

4, раздел I “Приложени общи документи“, раздел 24 
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„Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване“ от Условията за кандидатстване. 

За имоти с идентификатор 61426.68.79; 61426.69.2; 

61426.69.31; 61426.82.8 е установено, че е налично 

регистрирано правно основание в регистър правни 

основания 2018 г., но в същото време не са описани в 

бизнес плана, не са представени документи съгласно 

изискванията на т. 5, раздел I “Приложени общи 

документи“, раздел 24 „Списък на документите, 

които се подават на етап кандидатстване“ от 

Условията за кандидатстване. 

79 BG06RDNP001-

6.001-1362 

Радостина  Атанасова 

Вълканова 

Модернизиране и разширяване 

на земеделско стопанство от 

трайни насаждения- сливи, 

съобразно принципите за 

биологично земеделско 

производство, в землището на 

с.Шаново, с ЕКАТТЕ 83020, 

общ.Мъглиж, обл. Стара Загора. 

Бизнес планът не съдържа информация, която е 

задължителна съгласно т. 1.5 от Раздел 13.1 

"Дейности, допустими за финансиране" от Условията 

за кандидатстване . В таблица 9. Растениевъдство сте 

заявили, че през IV-та стопанска година (2021-2022), 

в периода от 01.11.2021 г. - 30.11.2021 г. ще създадете 

6 дка сливи. В т. 1.1. на IV. Производствена програма 

на земеделското стопанство липсва информация за 

това на каква подложка ще бъдат дръвчетата, както и 

схема на засаждане и брой растения/дка. 

Бизнес планът не показва поддържане размера на 

стопанството, с който се кандидаства, измерен в СПО 

за периода от датата на подаване на проектното 

предложение до осъществяване на планираното 

увеличение - съгласно т. 1.4.1 от Раздел 13.1 

"Дейности, допустими за финансиране" от Условията 

за кандидатстване. В Таблица 9. Растениевъдство и 

таблица 12. Определяне на икономическия размер на 

стопанството за настоящата стопанска година (2017-

2018), първа стопанска година (2018-2019) и втора 
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стопанска година (2019-2020) сте посочили 15,015 

дка сливи, а за третата стопанска година (2020-2021) 

сте посочили площи със сливи 15 дка и съответно 

икономическият размер на стопанството през третата 

стопанска година е по-малък спрямо предходните. 

На основание раздел 21.2 Оценка за административно 

съответствие и допустимост, т. 8 от Условията за 

кандидатстване с проектни предложения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по 

подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски 

стопани“ на 27.12.2018 г., е изпратено уведомление с 

рег. номер BG06RDNP001-6.001-1362-M002 чрез 

ИСУН 2020. Изисканите допълнителни документи и 

информация не са предоставени в указания срок чрез 

ИСУН 2020 - 10.01.2019 г.. Съгласно т. 9 от същия 

раздел, уведомлението съдържа информация, че 

неотстраняването на нередовностите в срок може да 

доведе до прекратяване на производството. 
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80 BG06RDNP001-

6.001-1366 

Борислава  Минчова 

Борисова 

Развитие и разширяване на 

съществуващо земеделско 

стопанство за овощни 

насаждения  и закупуване на 

земеделска техника. 

На изпратеното Уведомление до кандидата по реда на 

т. 8 от Раздел 21.2 от Условията за кандидатстване в 

определения 15 - дневен срок не е получен отговор за 

отстраняване на установените липси/нередовности. 

Проектното предложение не отговаря на 

изискванията на Раздел 11.1 "Критерии за 

допустимост на кандидатите" 1.2.3, 1.2.6., т. 3.1., т. 

3.2.3., т.1.7., т.1.15., от утвърдените Условия за 

кандидатстване  Не са изпълнени изискванията на т. 9 

от Раздел 21.2 „Оценка на административно 

съответствие и допустимост“от Условията за 

кандидатстване и чл. 32 ал. 2 от Процедура за 

обработка на проектни предложения по подмярка 6.1 

„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от 

ПРСР 2014-2020, подадени чрез ИСУН. 

81 BG06RDNP001-

6.001-1372 

Светослав  Радославов  

Горанов 

Стартова помощ за развитие на 

земеделско стопанство на млад 

фермер - Светослав Радославов 

Горанов 

1. След извършена административна проверка е 

установено, че инвестиционното предложение на 

кандидата за „Създаване на ферма за овце и кози в 

ПИ №092006 и ПИ №092007 в землището на 

с.Писарово, обл.Плевен“ попада в границите на 

Защитена зона “Река Искър - BG0000613“, одобрена с 

решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007г., 

и обнародвано в  бр. 21/2007 на Държавен вестник 2-

2-613-122-2007. Кандидатът не е представил 

документ от компетентния орган по околна среда 

(РИОСВ/МОСВ/БД), удостоверяващ съответствие с 

режимите на защитените територии, въведени със 

Закона защитените територии, и/или режимите на 

защитените зони, въведени със Закона за 

биологичното разнообразие, за  животновъдната 

дейност на стопанството в ПИ №092006 и ПИ 
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№092007 в землището на с.Писарово, обл.Плевен. 

Проектното предложение е подадено на основание т. 

11 от раздел 23. “Начин на подаване на проектните 

предложения/концепциите за проектни предложения“ 

от Условията за кандидатстване, като е представено 

писменно доказателство, че е направено искане за 

издаване на документ от РИОСВ Плевен, 

удостоверяващ съответствие с режимите на 

защитените територии, въведени със Закона 

защитените територии, и/или режимите на 

защитените зони, въведени със Закона за 

биологичното разнообразие, за животновъдната 

дейност на стопанството с Вх № 3151/11.06.2018г., 

както и е представена декларация, че кандидатът 

поема задължение да представи издадените въз 

основа на искането документи най-късно в срока по т. 

8 от раздел 21.2 от Условията за кандидатстване. 

На основание т. 8 от раздел 21.2  от Условията за 

кандидатстване за липсата на цитирания документ 

удостоверяващ съответствие с режимите на 

защитените територии и зони на кандидата е 

изпратено чрез ИСУН Уведомление за установените 

липси/ нередовности с рег. № BG06RDNP001-6.001-

1372-M002 на 04.01.2019 г. със срок за отговор до 

18.01.2019 година. В определения срок е представено 

Уведомление с Изх. № 3151(7)/ 16.01.2019 г. от 

РИОСВ Плевен, че искането за преценяване на 

необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда е в процедура 

със законово регламентирани срокове, и ще 

приключи с издаване на краен документ – решение по 
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глава шеста, раздел III на Закона за опазване на 

околната среда и по Закона за биологичното 

разнообразие. В предвид гореизложеното на 

кандидата е изпратено второ Уведомление за 

установените липси/нередовности с рег. № 

BG06RDNP001-6.001-1372-M003 на 25.01.2019г. за 

предоставяне на решението на РИОСВ Плевен със 

срок на отговор до 08.02.2018 г. , в отговор на което е 

представено същото Уведомление с Изх. № 

3151(7)/16.01.2019 г. от РИОСВ Плевен.  

Кандидатът попада в хипотезата на т. 3.2.3, буква „б“, 

раздел 11.2 “Критерии за недопустимост на 

кандидатите“ от Условията за кандидатстване, а 

именно „установено е, че кандидатите не са 

предоставили изискваща се информация, свързана с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване 

или изпълнението на критериите за допустимост или 

подбор. Не отговаря на изискването на т. 1.6.3 от 

раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ от Условията за кандидатстване, а 

именно цялата налична в земеделското стопанство 

земя по т. 1. 2. 4. трябва да се стопанисва от 

кандидата в съответствие с режимите на защитените 

територии, въведени със Закона за защитените 

територии, и/или режимите на защитените зони, 

въведени със Закона за биологичното разнообразие, 

за площите от стопанството, които попадат в тях. 

Изискването по т. 1. 6. 3. се отнася и за кандидати, 

които са собственици и/или наематели на 

животновъдни сгради и помещения, използвани за 

животновъдна дейност. 
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82 BG06RDNP001-

6.001-1398 

Теодор Найденов Радев Развиване на земеделско 

стопанство чрез създаване на 

малинови насаждения. 

Съгласно точка 1.2.3 и точка 1.5 от Раздел 11.1 

Критерии за допустимост на кандидатите от 

Условията за кандидатстване, кандидата Теодор 

Найденов Радев не отговаря на изискванията по 

отношение на документите, приложими за формиране 

на минималния икономически размер на 

стопанството от 8 000 евро СПО. А именно, копие от 

документ за собственост на земя и/или земеделска 

земя, и/или копие от влязъл в сила договор за наем, 

вписан в службата по вписванията към съответния 

районен съд и/или копие от вписан в службата по 

вписванията към съответния районен съд и 

регистриран в съответната общинска служба на 

МЗХГ договор за аренда, с минимален срок пет 

години, като е допустимо не повече от 24 месеца от 

срока да е изтекъл към датата на подаване на 

проектното предложение. Съгласно Утвърдените 

условия за кандидатстване кандидатите трябва да 

имат икономически размер на стопанството, измерен 

в стандартен производствен обем (СПО) в границите 

между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 

евро включително, като в същото време следва да са 

собственици, наематели и/или арендатори на цялата 

налична в земеделското стопанство земя. Цялата 

налична в земеделското стопанство земя трябва да се 

стопанисва от кандидата с регистрирано правно 

основание за ползване през целия период, считано от 

датата на подаване на проектното предложение до 

изтичане на пет години от датата на сключване на 

административния договор, както и в съответствие с 

чл. 33б от ЗПЗП. Като правно основание за имоти с 
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номера: 049015, 049016, 049017, 049055, 047018 и 

100024 намиращи се в землището на с. Медовина, 

общ. Попово, обл. Търговище е представена Заповед 

№ РД-05-3771-19 от 02.10.2017 г. на основание чл. 

37в, ал.4 или 12 от ЗСПЗЗ, със срок на действие 1 

стопанска година ( 1.10.2017 до 30.09.2018 г.). Като 

със същите участва във формирането на минималния 

икономически размер на стопанството от 8 000 евро 

СПО, описани в Таблица 1 от Бизнес плана. Към 

сканираните документи в проектното предложение са 

приложени и договори за аренда за 6 (шест) 

стопански години считано от 01.10.2017 до 01.10.2023 

година.  

Цитираните споразумения, сключени по реда на чл. 

37 от ЗСПЗЗ са за ползване на имоти за стопанска 

година, което противоречи на изискването за срок от 

5 години. Обстоятелството, че предоставената земя с 

договор за аренда за срок от 6 стопански години не се 

обработва от кандидата с цел производство на 

земеделска продукция води до заключение, че 

неговото земеделско стопанство няма стандартен 

производствен обем (СПО), тъй като СПО е 

стойността на продукцията, която отговаря на 

средната стойност за даден район за всеки един 

земеделски продукт, изчислена в евро по таблицата 

от Приложение № 2 към Условията за 

кандидатстване. 
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83 BG06RDNP001-

6.001-1403 

Нурие Нехатова 

Гавазова 

Стартова помощ за развитие на 

стопанството на ЗП Нурие 

Нехатова Гавазова 

Кандидатът е започнал да стопанисва земя с цел 

производство на земеделска продукция по-рано от 24 

месеца към датата на подаване на проектното 

предложение и  не отговаря на изискванията на 

Раздел 11 Допустими кандидати, подраздел 11.1 

Критерии за допустимост на кандидатите, точка 1.3. 

от Условията за кандидатстване с проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1. 
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84 BG06RDNP001-

6.001-1404 

Айсел Адем Салиева Създаване на жизнеспособно и 

устойчиво земеделско 

стопанство,  с основна дейност 

поддържане и създаване на 

трайни насаждения отглеждани 

по биолoгичен начин. 

Установено е несъответствие по отношение на 

заявеното от кандидата семейно положение;  В част 

„Декларации” от  Приложение № 10 към Условията 

за кандидатстване, кандидатът декларира, че е 

„неомъжена”, а в част I. Въведение, 1. Информация за 

кандидата от Приложение № 3 Бизнес план към 

Условията за кандидатстване, декларира, че има 

съпруг. 

На основание т.8 от Раздел 21.2 от Условията за 

кандидатстване на кандидата е изпратено 

уведомително писмо чрез ИСУН, с рег. № 

BG06RDNP001-6.001-1404-M002 на дата 27.12.2018 г. 

и краен срок за отговор10.01.2019 г.,не е получен 

отговор.  

Кандидатът попада в обхвата на условията за 

недопустимост за подпомагане, посочени в т.3.2.3, 

буква „б”от  Раздел 11.2 "Критерии за недопустимост 

на кандидатите" от Условията за кандидатстване – 

„не са предоставили изискваща се информация, 

свързана с удостоверяване липсата на основания за 

отстраняване или изпълнението на критериите за 

допустимост или подбор”; 

85 BG06RDNP001-

6.001-1422 

ДОБРОМИР 

ДОБРОМИРОВ ЯНЕВ 

Помощ за стартиране на млади 

фермери - Добромир Добромир 

Янев 

Връзка с чл.27 ал.11 от Процедура за обработка на 

проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова 

помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-

2020, подадени чрез ИСУН „В случай че при 

посещението на място възникнат съмнения за площта 

на отглежданите култури и/или по отношение на 

вида, категорията и/или броя на отглежданите 

животни, при необходимост и след преценка от 

страна на оценителите за допълнително изясняване на 
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фактическата обстановка се инициира извършване на 

проверка на място от дирекция „Технически 

инспекторат”е извършена проверка на място от РТИ, 

при която е  установено разминаване в заявената в 

проектното предложение площ от 11 дка череши в 

имот №78625-023047 и установената на място такава 

– 7,729 дка. Направено е преизчисление на началния 

икономически размер на стопанството измерен в 

стандартен производствен обем (СПО), от 9837,93 

евро в проектното предложение на 7468,08 евро.  

В резултат на извършеното преизчисление на 

началния икономически размер на стопанството, 

проектното предложение  не отговаря на изискването 

по т.1.2.3 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ от Условията за кандидатстване – „1. 2. 

3. имат икономически размер на стопанството, 

измерен в стандартен производствен обем (СПО) в 

границите между левовата равностойност на 8000 

евро и 16 000 евро включително.“ и  т.1.4.1 от раздел 

13.1 „Дейности допустими за финансиране“ от 

Условията за кандидатстване – „1.4.1.Бизнес планът 

трябва да показва, че кандидатът ще поддържа размер 

на стопанството, с който кандидатства, измерен в 

СПО и не по-малък от 8000 СПО, за периода от 

датата на подаване на проектното предложение до 

осъществяване на планираното увеличение по т. 1. 3. 

2.“ 
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86 BG06RDNP001-

6.001-1424 

Зорница Йорданова 

Иванова 

Зорница Йорданова Иванова На изпратеното Уведомление до кандидата по реда на 

т.8 от Раздел 21.2 от Условията за кандидатстване в 

определения 15-дневен срок не е получен отговор за 

отстраняване на установените липси/нередовности. 

Не са изпълнени изискванията на т.9 от Раздел 21.2 

"Оценка на административно съответствие и 

допустимост" от Условията за кандидатстване и 

чл.32, ал.2 от Процедура за обработка на проектни 

предложения по подмярка 6.1 "Стратова помощ за 

млади земеделски стопани" от ПРСР 2014-2020, 

подадени чрез ИСУН. 
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87 BG06RDNP001-

6.001-1428 

СИМАК-

ИНДУСТРИАЛ ЕООД 

Проект по подмярка 6,1 

"Стартова помощ за млади 

земеделски стопани" на "Симак 

Идустриал" ЕООД с 2,6703 ха 

сливи- с. Дъбене, общ. Карлово, 

обл. Пловдив 

При направеното посещение на място на 5.12.2018г. е 

установено, че парцелите се намират в много стар 

масив от сливи, без определени точни граници на 

имотите. Проверката е извършена в период в които 

дърветата са в състояние на покой, поради което не 

може да се установи фактическото състояние на 

дръвчетата. Поради тази причина е предизвикана 

проверка на място от отдел „Технически 

инспекторат“.  Същата е извършена на 

19.02.2019г.Резултатът от проверката на място от 

отдел „Технически инспекторат“ е следният: 

-  овощна градина имот №078014 с площ 3,401 дка- 

установени  дръвчета  68 бр. 

- овощна градина имот №078021 с площ 2,800 дка- 

установени  дръвчета  61 бр. 

- овощна градина имот №078065 с площ 2,300 дка- 

установени  дръвчета  43 бр. 

- овощна градина имот №078121 с площ 2,402 дка- 

установени  дръвчета  47 бр. 

- овощна градина имот №078123 с площ 2,400 дка- 

установени  дръвчета  47 бр. 

- овощна градина имот №078131 с площ 2,200 дка- 

установени  дръвчета  42 бр. 

- овощна градина имот №078173 с площ 1,000 дка- 

установени  дръвчета  10 бр. 

- овощна градина имот №078195 с площ 1,700 дка- 

установени  дръвчета  20 бр. 

- овощна градина имот №078101 с площ 1,200 дка и 

имот №078102 с площ 1,300 дка- установени 

дръвчета 53 бр. 

Парцели с номера 078101 е 078102 са измерени 
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заедно, тъй като са съседни. 

 Като забележка в КЛ за проверка на място е 

записано, че схемата на засаждане /където може да 

бъде установена/ е 4 на 5 метра. Голяма част от  

наличните в парцела дървета са саморастли и 

издънки. Междуредията са с нисък тревостой, тъй 

като целия масив се използва за паша на 

селскостопански животни. По парцелите и наличните 

дървета няма следи от агротехнически и растително 

защитни мероприятия. Парцелите са измерени по 

КВС, тъй като са в голям масив стари насаждения без 

ясни граници между тях. Парцелите не отговарят на 

изискванията за трайни насаждения, като гъстотата 

им е много под минималния праг. 

Налице е фактическо несъответствие в декларираните 

площи с трайни насаждения от сливи, посочени в 

проектното предложение и реално установените. 

Проверката на място е извършена без  присъствието 

на кандидата или упълномощен негов представител. 

Поради тази причина  на 21.02.2019г. оценителната 

комисия е уведомила кандидата, като му е изпратено 

копие от протокола чрез ИСУН 2020. На 25.02.2019г. 

кандидатът е направил писмено възражение и е дал 

обяснения по направените констатации .  

Приложените документи към възражението не 

доказват по неоспорим начин декларираните от 

кандидата обстоятелства в проектното предложение. 

В предвид констатираното несъответствие при 

проверката на място от РТИ, началният 

икономически размер на стопанството измерен в 

СПО е 0/нула/ евро. 
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 Не отговаря на изискванията на Раздел 11, подраздел 

11.1 Критерии за допустимост на кандидатите:  

т.1. 1. Допустими за подпомагане са кандидати, 

които: т.1.2 към датата на подаване на проектното 

предложение трябва да: „т.1. 2. 3. имат икономически 

размер на стопанството, измерен в стандартен 

производствен обем (СПО) в границите между 

левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро 

включително; 

т.1.4…. Когато икономическият размер на 

стопанството по т. 1. 2. 3 през текущата спрямо 

кандидатстването стопанска година се доказва със 

съществуващи овощни видове, лозя, многогодишни 

етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, 

лавандула и мента), маточници и разсадници за 

трайни насаждения и декоративни култури, 

минималният брой на растенията на декар не трябва 

да е под минималния праг на гъстота, съгласно 

приложение № 1. 

    както и раздел 13.1 Дейности, допустими за 

финансиране, т1. 4. 1. Бизнес планът трябва да 

показва, че кандидатът ще поддържа размер на 

стопанството, с който кандидатства, измерен в СПО и 

не по-малък от 8000 СПО, за периода от датата на 

подаване на проектното предложение до 

осъществяване на планираното увеличение по т. 1. 3. 

2. 
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88 BG06RDNP001-

6.001-1445 

РАНГЕЛ  АЛЕКСИЕВ  

ТОПАЛОВ 

Стартова помощ за земеделското 

стопанство на Рангел Топалов 

по подмярка 6.1 от Програмата 

за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020г 

Кандидата не е  представил отговор на уведомително 

писмо. Съгласно чл. 32 ал. 2 от Процедура за 

обработка на проектни предложения по подмярка 6.1,  

проектното предложение не се допуска до техническа 

и финансова оценка в случай, че липсите и/или 

нередовностите водят до несъответствие с критериите 

за финансиране, посочени в Условията за 

кандидатстване.  

89 BG06RDNP001-

6.001-1446 

Георги Петков 

Недялков 

Стартова помощ за създаване на 

стопанство на млад фермер 

Не са спазени изискванията по т. 1. 13, т. 1.3  раздел 

11.1 и   т. 4.1.1. от Раздел 11.2 
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90 BG06RDNP001-

6.001-1448 

Янислава Георгиева 

Георгиева 

Стартова помощ за земеделското 

стопанство на Янислава 

Георгиева по подмярка 6.1 от 

Програмата за развитие на 

селските райони за периода 

2014-2020г 

Проектното предложение не отговаря на 

изискванията на Раздел 11.1, т. 1.2.3 и 1.2.5. от 

утвърдените Условия за кандидатстване. В резултат 

на извършени административни проверки на 

представените документи, заявените данни и други 

обстоятелства, свързани със заявлението за 

подпомагане, по раздел 21.2 „Оценка на 

административно съответствие и допустимост“ е 

установено следното: За ЖО с номер: 82800034, нов 

рег.№ 0087820013 е  приложена Заповед № РД - 10-

067/28.05.2018 г. за част от поземлен имот 

№00878.103.2 – 0.5 дка, землище гр. Ахтопол, 

община Царево и за  ЖО №82820110, нов рег.№ 

0655350060 - Заповед № РД - 10-066/28.05.2018 г. за 

част от поземлен имот с №000242 – 0.5 дка, землище 

с. Бродилово, община Царево, с които се учредява 

безвъзмездно право на ползване в горски територии 

държавна собственост, за устройване на постоянни 

пчелини по смисъла на чл.70, ал.7 от Закона за 

горите. Условията, при които се учредява 

безвъзмездното право на ползване са: Предаването на 

поземления имот на ползвателя, става от деня на 

изготвяне на предавателно-приемателен протокол, 

който по т.4 от Заповедите се попълва след 

представен от лицето, надлежно вписан двустранен 

договор в Служба по вписвания. Приложените 

документи не отговарят на изискванията на раздел 24 

т.6 от Условията за кандидатстване. С уведомително 

писмо по раздел 21.2, т. 8 от Условията за 

кандидатстване са изискани документи, за 

„собственост на животновъден обект и/или копие на 
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документ за ползване на животновъдния обект или на 

земята, върху която са разположени пчелините (в 

случай на пчеларство), вписан в службата по 

вписванията към съответния районен съд. 

Документът за ползване следва да е влязъл в сила към 

датата на кандидатстване и със срок на действие не 

по-малко от пет години, като е допустимо не повече 

от 24 месеца от срока да е изтекъл към датата на 

подаване на проектното предложение“. С отговор на 

уведомително писмо са приложени договор № 

157/31.07.2018 г. и №144/19.07.2018 г. за учредяване 

на право на ползване върху поземлени имоти в горски 

територии. Двата договора са вписани в Служба по 

вписвания месец януари 2019 година. На основание 

чл. 5 от договорите, приемателят се задължава в 

седем дневен срок, от подписването им, същите да 

бъдат вписани в службата по вписвания, по 

местонахождение на имотите. Чл. 8 урежда влизането 

им в сила след вписване в службата по вписванията, 

което довежда до  извод, че към датата на подаване 

на проектното предложение няма влязли в сила 

договори, според които кандидата  е собственик 

и/или наемател, арендатор на земята върху която са 

разположени пчелините. 

91 BG06RDNP001-

6.001-1461 

БЛАГОВЕСТ 

ЦВЕТАНОВ 

ЦВЕТАНОВ 

Стартова помощ за развитие на 

земеделското стопанство на 

Благовест Цветанов Цветанов 

Kандидатът е приложил документи, които не 

отговарят на изискванията на раздел. 24, т. 6  от 

Условията за кандидатстване.  

Не е приложено копие от документ за собственост на 

животновъден обект и/или копие на документ за 

ползване на животновъдния обект, вписан в службата 

по вписванията към съответния районен съд влязъл в 
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сила към датата на кандидатстване и със срок на 

действие не по-малко от пет години, като е 

допустимо не повече от 24месеца от срока да е 

изтекъл към датата на подаване на проектното 

предложение. Приложените от кандидата документи 

не отговарят на изискванията на раздел. 24, т. 6  от 

Условията за кандидатстване.  

Предварителният договор не  е вписан съгласно 

изискванията, разписани в условията за 

кандидатстване. От друга страна вписаният договор 

за наем с дата 23.06.2017г., е вписан на 14.01.2019г. 

т.е. много след датата на подаване на заявлението за 

кандидатстване. 

92 BG06RDNP001-

6.001-1466 

Агро трейд 93 ЕООД "АГРО ТРЕЙД 93" ЕООД Не са изпълнени изискванията на Условията за 

кандидатстване в Раздел 11 Допустими кандидати,  

11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, т. 1. 2. 

3, т. 1. 2. 4. и т. 1. 6. 3. Не са изпълнени изискванията 

от Условията за кандидатстване в Раздел 11 

Допустими кандидати,  11.2 Критерии за 

недопустимост на кандидатите, т. 3.2.1. Не са 

изпълнени изискванията от Условията за 

кандидатстване в Раздел 13.1 Дейности, допустими за 

финансиране, т. 1. 5. Не са изпълнени изискванията 

от Условията за кандидатстване в Раздел 11 

Допустими кандидати, 11.2 Критерии за 

недопустимост на кандидатите, а именно: т. 3.4 

"Изпълнението на изискванията по т. 3.1 и т. 3.2 се 

доказват от задължените лица:  т. 3.4.1 с декларация 

по Приложение 4, попълнена към момента на 

кандидатстването". 
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93 BG06RDNP001-

6.001-1479 

ИДРИС ИБРАИМ 

МОЛЛА 

Стартова помощ за развитието 

на животновъдното стопанство 

на Идрис Ибраим Молла в с. 

Брезница, община Гоце Делчев, 

за отглеждане на млечни крави 

Проектното предложение не отговаря на изискването 

на Раздел 11.2 "Критерии за недопустимост на 

кандидатите", т. 4., т. 4. 2. от Приложение № 1 към 

Заповед № РД09-239 от 12.03.2018 год. -Условия за 

кандидатстване с проектни предложения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по 

подмярка 6.1. 
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94 BG06RDNP001-

6.001-1483 

БОЙКО ПЕТЕВ БОЕВ Проектно предложение от Бойко 

Петев Боев по подмярка 6.1 

"Стартова помощ за млади 

земеделски стопани" от мярка 6 

"Развитие на стопанства и 

предприятия" от Програмата за 

развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г. 

1.Не отговаря на Раздел 11.1, точка 1.2.4 във връзка с 

точка 1.2. от Условията "Към дата на подаване на 

проектното предложение кандидатите трябва да: 

т.1.2.4 са собственици, наематели и/или арендатори 

на цялата налична в земеделското стопанство земя“. 

Извършени са административни справки,които 

доказват, че имотите, с които се кандидатства са 

обработвани от други лица.  

2.Не са предоставени документи за правно ползване 

за цялата налична в стопанството на кандидата земя.  

3.Раздел 11.1, точка „1.5. Договорите за наем и/или 

аренда по т. 1. 2. 4. и 1. 2. 5., включени при 

определяне на изискуемия минимален икономически 

размер на стопанството от 8000 евро СПО, трябва да 

са: подточка „1.5.2. с минимален срок на действие пет 

години, като към датата на подаване на проектното 

предложение може да са изтекли не повече от 24 

месеца от срока. Не е спазена  т. 1.4. „Когато 

икономическият размер на стопанството по т. 1.2.3 

през текущата спрямо кандидатстването стопанска 

година се доказва със съществуващи овощни видове, 

минималният брой на растенията на декар не трябва 

да е под минималния праг на гъстота, съгласно 

приложение № 1. 

4.Не отговаря на  точка 1.3.„Условията по т.1.2.2 (1.2. 

Към датата на подаване на проектното предложение 

кандидатите трябва да: 1.2.2 стопанисват земя с цел 

производството на земеделска продукция;) се считат 

за изпълнени, когато проектното предложение е 

подадено не по – късно от 24 месеца, считано от 

датата, на която е настъпило събитието по т.1.2.2” 
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95 BG06RDNP001-

6.001-1487 

АТАНАС ДИМИТРОВ 

СПАСОВ 

Оранжерии за производство на 

био домати 

Във връзка с изпратено уведомление съгласно т.8 от 

Раздел 21.2, кандидата не е изпратил отговор. 

В представения от кандидата бизнес план т.28 от 

Раздел 27 от Условията за кандидатстване не съдържа 

необходимата информация, не са спазени и т.1.8 и 

т.1.8.2 от Раздел 13.1; 

96 BG06RDNP001-

6.001-1490 

АЛБЕН АЛБЕНОВ 

ХАДЖИЕВ 

Отглеждане на земеделски 

култури и пчелни семейства по 

биологичен начин 

Несъответствие с изискването по т.1. 6. 3 от раздел 

11.1 от Условията за кандидатстване – „Цялата 

налична в земеделското стопанство земя по т. 1. 2. 4. 

трябва да се стопанисва от кандидата: 1.6. 3. в 

съответствие с режимите на защитените територии, 

въведени със Закона за защитените територии, и/или 

режимите на защитените зони, въведени със Закона за 

биологичното разнообразие, за площите от 

стопанството, които попадат в тях. Изискването по т. 

1. 6. 3. се отнася и за кандидати, които са 

собственици и/или наематели на животновъдни 

сгради и помещения, използвани за животновъдна 

дейност“. 

ПП не  отговаря на т.1.2.4  от раздел 11.1 от 

Условията за кандидатстване –1. 2. 4. са собственици, 

наематели и/или арендатори на цялата налична в 

земеделското стопанство земя. 

На основание т.8 от Раздел 21.2 Оценка на 

административното съответствие и допустимост от 

Условията за кандидатстване,  за установените 

нередности, е изпратено уведомление на 04.01.2019 с 

писмо в ИСУН с № BG06RDNP001-6.001-1490-M002. 

и краен срок за отговор 18.01.2019 г. Липсва отговор 

до определения  краен срок. 
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97 BG06RDNP001-

6.001-1499 

Стойка Тончева 

Трендафилова 

Развитие на животновъдно 

стопанство в . Главан, общ. 

Гълъбово. 

Има несъответствие с Условията за кандидатстване, 

раздел "Критерии за допустимост на кандидатите", т. 

1.3 "Условията по т. 1. 2. 1. и т. 1. 2. 2. се считат за 

изпълнени, когато проектното предложение е 

подадено не по-късно от 24 месеца, считано от 

датата, на която е настъпило първото от посочените в 

т. 1. 2. 1 и т. 1. 2. 2 събития.".  

2. Не са спазени условията за допустимост на 

стопанството съгласно Условията за кандидатстване, 

раздел "Критерии за допустимост на кандидатите", т. 

1.16 "За кандидатите, развиващи животновъдна 

дейност се изисква регистрация на животновъден 

обект по реда на чл. 137 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност." 
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98 BG06RDNP001-

6.001-1504 

"Р-ФИНАНС" ЕООД Увеличаване на отглежданите от 

дружеството  2.152 ха кайсии на 

територията на 

област Силистра, община 

Ситово в землището на с. 

Поляна. 

Кандидатът е недопустим за подпомагане съгласно 

Условията за кандидатстване с проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Процедура чрез подбор 

№BG06RDN001-6.001 по подмярка 6.1 от мярка 6 от 

ПРСР 2014-2020г. от Раздел т.11.2 "Критерии за 

недопустимост на кандидатите", т.2. "Не се считат за 

изпълнени условията на т. 1. 2. 1. и т. 1. 2. 2(са 

започнали да отглеждат животни в нает 

животновъден обект с цел производството на 

животинска продукция;) от раздел 11.1. „Критерии за 

допустимост на кандидатите“, когато някое от 

събитията е настъпило по-рано от 24 месеца от датата 

на подаване на проектното предложение по 

отношение на: 2.1. юридическо лице, чийто 

мажоритарен дял от капитала се притежава/се е 

притежавал от кандидат по т. 1, както и в случаите, в 

които е имал качеството на управляващ и 

представляващ юридическото лице и/или 2. 2. 

едноличния собственик на капитала на кандидата 

ЕООД или физическото лице - собственик на 

кандидата едноличен търговец, и/или 2. 3. едноличен 

търговец, чието предприятие се притежава/се е 

притежавало от кандидат по т. 1." 

99 BG06RDNP001-

6.001-1520 

Ангел Николов Колев Стартова помощ за развитие на 

земеделско стопанство на Ангел 

Колев. 

Проектното предложение не отговаря на 

изискванията на Раздел 11.1, т. 1.2.5 от утвърдените 

Условия за кандидатстване. 

В резултат на извършени административни проверки 

на представените документи, заявените данни и други 

обстоятелства, свързани със заявлението за 

подпомагане, по раздел 21.2 „Оценка на 
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административно съответствие и допустимост“ е 

установено следното: 

Към датата на подаване на проектното предложение в 

ИСУН, с номер BG06RDNP001-6.001-1520 от 

13.06.2018 година, е приложен договор за наем на 

земеделска земя, нотариално заверен с рег.№ 125520 

от 15.03.2017 година, невписан в служба по 

вписванията, който е за неограничен срок от време. С 

уведомление  по раздел 21.2, т. 8, е изискан документ, 

отговарящ на изискванията на Раздел 24, т. 6 – „копие 

от документ за собственост на животновъдния обект 

и/или копие на документ за ползване на жо или на 

земята , върху която са разположени пчелините, 

вписан в службата по вписванията към съответния 

районен съд.“ 

С отговор от 20.02.2019 година,  е приложен същият 

договор за наем на земеделска земя, нотариално. 

заверен с рег.№ 1520 от 15.03.2017г., отново без да е 

вписан в Служба по вписванията към съответния 

районен съд. Приложени са и анекс към договора за 

промяна на срока, от неограничен, на шест години, 

считано от подписването на анекса, който не е 

нотариално заверен и анекс, с който се добавя 

уточнението за площта на имота, който е предмет на 

цитирания договор, нотариално заверен с рег. № 716 

от 12.02.2019 година. Представените документи, с 

което не отговарят на изискванията на Раздел 24, т. 6, 

с което не са изпълнени изискваниятаразпоредбите на 

Раздел 11.1, т. 1.2.5 от Условията за кандидатстване 
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100 BG06RDNP001-

6.001-1528 

Стоян  Петров Михов Отглеждане на череши и сливи 

по биологичен начин 

След установени факти и обстоятелства /при 

посещението на място са установени 26,901 дка 

череши и сливи/ е извършено преизчисление на 

началния икономически размер на стопанството -

19489.79 в евро . Полученото СПО не отговаря на 

изискванията съгласно т.1.2.3. от Раздел 11.1 към 

Условията за кандидатстване. 

101 BG06RDNP001-

6.001-1532 

ЦВЕТЕЛИНА 

ЦВЕТАНОВА  

ЦВЕТКОВА 

Отглеждане на пчелни 

семейства 

Договорът на наем от 03.11.2016 г. за ползване на 

животновъдния обект или на земята, върху която е 

разположен пчелина не е вписан в службата по 

вписванията към съответния районен съд към датата 

на подаване на проектното предложение - 13.06.2018 

г., и не отговаря на критерия за допустимост  във 

връзка с раздел „11. 1. Допустими за подпомагане са 

кандидати, които са:“, точка „1. 2. 5. са собственици 

и/или наематели на животновъдните сгради и 

помещения, използвани за животновъдната дейност, в 

случай че развиват такава;,  

 и съгласно раздел  

„24. Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване: 

І. ПРИЛОЖЕНИ ОБЩИ ДОКУМЕНТИ“,  

точка „6. Копие от документ за собственост на 

животновъден обект и/или копие на документ за 

ползване на животновъдния обект или на земята, 

върху която са разположени пчелините (в случай на 

пчеларство), вписан в службата по вписванията към 

съответния районен съд. Документът за ползване 

следва да е влязъл в сила към датата на 

кандидатстване и със срок на действие не по-малко от 

пет години, като е допустимо не повече от 24месеца 
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от срока да е изтекъл към датата на подаване на 

проектното предложение (в случай че кандидатът 

отглежда животни); 

(Когато към датата на кандидатстване е заявено 

вписване на документите кандидатът следва да 

представи писмени доказателства, че е направено 

искане за вписване до съответния орган и да 

представи документа/те най-късно в срока по т. 8 от 

Раздел 21.2).“ от УСЛОВИЯ ЗА 

КАНДИДАТСТВАНЕ с проектни предложения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по 

подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски 

стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и 

предприятия" от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г. 

На основание УСЛОВИЯТА ЗА 

КАНДИДАТСТВАНЕ  и посочените по-долу: 

 раздел „21. 2. Оценка на административно 

съответствие и допустимост:“, точки 

 „3. В процеса на оценка на административното 

съответствие и допустимостта на проектните 

предложения по процедурата, ще се извършват 

следните проверки: 

в) представени ли са всички документи, посочени в 

раздел  24 „Списък на документите, които се подават 

на етап кандидатстване“ , и попълнени ли са съгласно 

изискванията; 

8. Когато при проверките се установи липса на 

документи или друга нередовност, съответната 

комисия изпраща на кандидата уведомление чрез 
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ИСУН 2020 за установените липси/нередовности и 

определя 15 - дневен срок за тяхното отстраняване. 9. 

Уведомлението съдържа и информация, че 

неотстраняването на нередовностите в срок може да 

доведе до прекратяване на производството по 

отношение на кандидата. Отстраняването на 

нередовностите не може да води до подобряване на 

качеството на проектното предложение.“ чрез ИСУН 

2020 на кандидата е изпратено уведомление  

№BG06RDNP001-6.001-1532-M003 от 08.01.2019 г. за 

установените липси и нередовности с цел 

отстраняването им, но не е получен отговор в 

указания срок – 22.01.2019 г.. 

102 BG06RDNP001-

6.001-1533 

Никола  Неделчев 

Николов 

Насърчаване, развитие и 

създаване на устойчивост в 

земеделското стопанство, на ЗП 

Никола  

 Неделчев Николов. 

Проектното предложение не отговаря на 

изискванията на т. 1.2.5 от Раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ , както и на т. 1.7 и т. 

1.8.2 към Раздел 13.1 „Дейности, допустими за 

финансиране“ от Условията за кандидатстване. 
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103 BG06RDNP001-

6.001-1538 

Калоян Стоянов 

Горанов 

Стартова помощ за създаване на 

стопанство на млад фермер 

1. Във връзка  с т.8, от раздел 21.2 от Условията за 

кандидатстване на кандидата е изпратено 

уведомление за липси /нередовности в проектното 

предложение чрез ИСУН 2020 с рег.№ 

BG06RDNP001-6.001-1538-M002 на 02.01.2019г. 

Липсите /нередовностите не са отстранени в 

законоустановения срок и съгласно подадена 

декларация  Декларация по приложение  № 4 за 

отсъствие на обстоятелствата по чл.25, ал.2 от 

ЗУСЕСИФ , кандидатът  попада в т.3.1.1  от раздел 

11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите”;2. 

В проектното предложение липсва документ от 

компетентния орган по околна среда 

(РИОСВ/МОСВ/БД), удостоверяващ съответствие с 

режимите   на защитените територии, въведени със 

Закона защитените територии, и/или режимите на 

защитените зони, въведени със Закона за 

биологичното разнообразие, за площите от 

стопанството на кандидата, и за  животновъдната 

дейност които попадат в тях или писмени 

доказателства, че е направено искане за издаването 

им от съответния орган,  във връзка с изискването по 

т. 1. 6. 3 от раздел 11.1, които попадат в обхвата на 

защитените територии и защитените зони;   

104 BG06RDNP001-

6.001-1553 

Андрей  Любомиров  

Иванчев 

Създаване на земеделско 

стопанство в с. Горна 

Митрополия. 

Кандидатът попада в хипотезата на точка 3.2.3, буква 

„б“ от раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на 

кандидатите“ от Условията за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на изискването 

по т.1.2.3 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ и на изискването по т.1.3.2 от Раздел 

13.1 „Дейности, допустими за финансиране“.  
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105 BG06RDNP001-

6.001-1559 

Тихомира Боянова 

Петрова 

Млад фермер Установено е, че във вашето ПП и на други 2 лица 

лицето Тома Патронов фигурира в договорите за 

наем на земеделска земя, договорите са регистрирани 

с поредни номера с еднакво съдържание и на една и 

съща дата, регистрирани са в ОСЗ с близки поредни 

нимера и на една и съща дата. Уведомленията за 

инвестиционно предложение са попълнени с един и 

същи почерк и са подадени на една и съща дата и 

имат близки номера.  

Допълнителна проверка констатира ясно изразени 

съмнения за опит за изкуствено заобикаляне на 

изискванията по подмярка 6.1., чрез възможно 

привидно представяне на Патронов, като 

действителен бенефициер.  

Фактическите обстоятелства, които водят до 

изкуствени условия, са именно връзката от правно, 

икономическо и/или лично естество между отделните 

кандидати. Считаме, че в този случай са налице 

изцяло изпълнена форма на умишлена координация 

между различните лица, установени в хода на 

настоящата проверка, които се явяват кандидати по 

схема за подпомагане и упълномощено от тях лице, 

тъй като техните проекти са еднакви и между тях 

съществува географска, икономическа, правна и 

персонална връзка. Тези съществуващи връзки и 

отношения, имащи своето сходство, разкриват 

наличието на съгласувани действия за постигане на 

определена цел, несъответстваща на целите на самото 

финансиране със средства, отпускани от ДФЗ. 

Установените в хода на проверката данни 

обосновават извода, че са налице изкуствено 
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създадени условия за субсидиране по смисъла на чл. 

60 от Регламент 1306/2013. Обосновано е съмнение за 

опит за усвояване на средства, чрез създадена схема 

за изкуствено създадени условия, чрез участието на 

подставено лице, което не отговаря на условията и 

критериите за подпомагане. 

С оглед горепосочените факти и обстоятелства 

кандидатът е недопустим,  съгласно Точка 4.2 и  

Точка 5. от раздел 11.2. Критерии за недопустимост 

на кандидатите от Условията за кандидатстване. 

106 BG06RDNP001-

6.001-1573 

Трифон Емилов Иванов Развитие на растениевъдно 

стопанство на Трифон Иванов 

Кандидатът не отговаря на условията посочени в т. 

1.2.3, 1.5.1 и 1.6.1  от Раздел 11.1 Критерии за 

допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване по подмярката Процедура чрез 

подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 

"Стартова помощ за млади земеделски стопани" от 

мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от 

Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г. 

107 BG06RDNP001-

6.001-1579 

Невсе Ахмед Близнак Стартова помащ за млади 

земеделски стопани - Невсе 

Ахмед Близнак 

На изпратеното Уведомление до кандидата по реда на 

т.8 от Раздел 21.2 от Условията за кандидатстване в 

определения 15-дневен срок не е получен отговор за 

отстраняване на установените липси/нередовности. 

Не са изпълнени изискванията на т.9 от Раздел 21.2 

"Оценка на административно съответствие и 

допустимост" от Условията за кандидатстване и 

чл.32, ал.2 от Процедура за обработка на проектни 

предложения по подмярка 6.1 "Стратова помощ за 

млади земеделски стопани" от ПРСР 2014-2020, 

подадени чрез ИСУН. 
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108 BG06RDNP001-

6.001-1582 

Петър  Росенов Петров Стартова помощ за развитие на 

стопанството на млад 

земеделски стопанин Петър 

Росенов Петров 

Съгласно точка 1.2.4 от Раздел 11.1 Критерии за 

допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване кандидатите трябва да са 

собственици, наематели и/или арендатори на цялата 

налична в земеделското стопанство. Договор за 

аренда за имот № 67708.63.3 не е влязъл в сила към 

датата на кандидатстване. Влиза в сила от 01.10.2018 

г. 

109 BG06RDNP001-

6.001-1588 

Сюлбие Ахмедова 

Сабриева 

Отглеждане на трайни от сливи 

и пчелни семейства и 

осъществяване на 

развитие,посредством и 

създаване на допълнителни нови 

насаждения от сливи и 

закупуване/собствена развъдна 

дейност на пчелни 

семейства,отглеждани по 

биологичен метод. 

1.След извършени справки при обработка на 

подаденото проектно предложение е видно, че 

съпругът на кандидата притежава животни-2броя 

говеда, които водят до надвишаване на общият 

икономически размер, заедно с икономическия 

размер на вашето земеделско стопанство,достигащ 

до-18073.87 евро. Според критериите за допустимост 

на кандидатите от Условията за кандидатстване не се 

счита за изпълнено условието по точка 1.2.3.,от 

раздел 11.1 според които трябва да  имате 

икономически размер на стопанството, измерен в 

стандартен производствен обем (СПО) в границите 

между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 

евро включително. Поради неизпълнение на 

изискванията от Условията за кандидатстване 

проектното предложение не се допуска до техническа   

и финансова оценка.  

2. Представеният бизнес план не показва увеличение 

на икономическия размер на стопанството Ви, спрямо 

първоначалния размер най- малко с левовата 

равностойност на 4000 евро, измерен в СПО,най- 

късно до изтичане на посочената в бизнес плана 

крайна дата на периода за проверка  на неговото 
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изпълнение. От таблицата за увеличаване на 

икономическия размер на стопанството за периода от 

датата на подаване на проектното предложение до 

осъществяване на планираното увеличение е видно,че 

увеличението е по-малко от 4000евро,измерено в 

СПО. Според Условията за кандидатстване не се 

считат за изпълнени  условията по точки 1.3.2., 1.4.1 

и 1.4.2, от раздел 13.1. 

110 BG06RDNP001-

6.001-1610 

Георги  Георгиев  

Петров 

Развитие на съществуващо 

земеделско стопанство за 

овощни насаждения и 

закупуване на земеделска 

техника. 

Проектното предложение не отговаря на изискването 

на Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ т.1. 2. 3 и Раздел 13.1, т.1.4.1. от 

Условията за кандидатстване с проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1.  

111 BG06RDNP001-

6.001-1625 

Сибила Илиева Лилова Отглеждане на овощни градини 

със сливи при спазване на 

принципите и правилата на 

биологичното земеделие, както 

и увеличаване на площта на 

овощните градини със сливи, 

отглеждани по биологичен 

начин от младия фермер Сибила 

Илиева Лилова 

Кандидатът попада в хипотезата на т. 3.2.3, буква „б“, 

раздел 11.2 “Критерии за недопустимост на 

кандидатите“ от Условията за кандидатстване и в 

обхвата на условията, посочени в т.3.2.1 от Раздел 

11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите“. 

Проектното предложение не отговаря на изискването 

по т.1.2.3, т.1.6 и т.1.6.2 от раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ и на изискването по 

т.1.4.1 и т.1.5 от Раздел 13.1 „Дейности, допустими за 

финансиране“.   
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112 BG06RDNP001-

6.001-1633 

Деспина Иванчева 

Христова 

Създаване на жизнеспособно и 

устойчиво земеделско 

стопанство и преход към 

биологично производство от 

младия фермер Деспина 

Иванчева Христова  

Кандидатът е заявил, че отглежда 22 дка сливи. 

Съгласно раздел 21.2, т. 6 от Условията за 

кандидатстване е извършена проверка на място на 

20.12.2018 г., при която е установено, че поземлен 

имот с № 100007 – 2,2 ха, с които се формира 

началния стандартен производствен обем на 

стопанството представляват стари изоставени 

сливови насаждения. Към момента на проверката на 

място повече от 70%, от насажденията са изсъхнали и 

междуредовото разстояние е неподдържано. На 

парцела има храсти и издънки от сливи, не е изчистен 

и не са извършени агротехнически мероприятия 

върху сливовите насаждения, констатирана е 

обработваема земеделска площ – 0 ха. Съгласно 

раздел 21.2, т. 6, буква б)  от Условията за 

кандидатстване,  е съставен протокол с резултатите 

от посещението и  представен за подпис на 

кандидата. Протоколът е подписан от кандидата с 

възражения по направените констатации: „Поради 

метеорологичните условия дробилката не успя да 

стигне до парцела и ще бъде изчистен при първа 

възможност“. Направените възражения не променят 

констатираното несъответствие между декларираните 

данни и установените при проверка на място. 

Извършено е преизчисление на началния 

икономически размер на стопанството от 15939,01 

евро  на 0 евро. В резултат кандидатът не отговаря на 

т.1.2.3 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ , а именно да имат икономически 

размер на стопанството, измерен в стандартен 

производствен обем (СПО) в границите между 
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левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро 

включително. Проектното предложение не отговаря 

на изискванията на т.1.4.1 от раздел 13.1 „Дейности 

допустими за финансиране“, а именно „бизнес планът 

трябва да показва, че кандидатът ще поддържа размер 

на стопанството, с който кандидатства, измерен в 

СПО и не по-малък от 8000 СПО, за периода от 

датата на подаване на проектното предложение до 

осъществяване на планираното увеличение по т. 1. 3. 

2.“ 

113 BG06RDNP001-

6.001-1636 

Мария Илиева Съева Отглеждане на овощни градини 

със сливи при спазване на 

принципите и правилата на 

биологичното земеделие, както 

и увеличаване на площта на 

овощните градини със сливи, 

отглеждани по биологичен 

начин от младия фермер Мария 

Илиева Съева 

Кандидатът попада в хипотезата на т. 3.2.3, буква „б“, 

раздел 11.2 “Критерии за недопустимост на 

кандидатите“ от Условията за кандидатстване и в 

обхвата на условията, посочени в т.3.2.1 от Раздел 

11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите“. 

Проектното предложение не отговаря на изискването 

по т.1.2.3 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ и на изискването по т.1.5 и т.1.4.1 от 

Раздел 13.1 „Дейности, допустими за финансиране“.   

114 BG06RDNP001-

6.001-1640 

Радостин Георгиев 

Симонов 

Създаване и развитие на 

стопанство на млад земеделски 

стопанин (Радостин Симонов) 

Проектното предложение не отговаря на 

изискванията на  Раздел 11.1. „Критерии за 

допустимост на кандидатите“, т.1. 3. и Раздел 11.2. “ 

Критерии за недопустимост на кандидатите“ т.2. от 

Условията за кандидатстване с проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1.  
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115 BG06RDNP001-

6.001-1654 

Виктория Динкова 

Господинова 

Проектно предложение от 

Виктория Динкова Господинова 

по подмярка 6.1 "Стартова 

помощ за млади земеделски 

стопани" от мярка 6 "Развитие 

на стопанства и предприятия" от 

Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 

- 2020 г.             

Кандидатът не отговаря на условията на  т.1.2.2., 1.2.5 

и 1.16 от Раздел 11.1, както и попада в обхвата на т. 

4.2 от Раздел 11.2 от Условията за кандидатстване. 

Към датата на подаване на проектното предложение, 

кандидата е нямал Удостоверение за регистрация на 

ЖО по  чл. 137, също така на посещението на място 

животните са били в имот за който кандидата не е 

предоставил документ за правно основание. При 

посещението на място е установено е общо 

използване на активи, суровини, електро и 

водоизточници с друг кандидат по ПРСР. 

116 BG06RDNP001-

6.001-1667 

Анна Димитрова 

Кърнолска 

Създаване на овощна градина от 

череши,сини сливи,ябълки в 

преход към биологично 

производство. 

Проектното предложение не отговаря на изискването 

на Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ т.1. 2. 3 и Раздел 13.1, т.1.4.1. от 

Условията за кандидатстване с проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1.  Не са 

изпълнени изискванията на т. 9 от Раздел 21.2 

„Оценка на административно съответствие и 

допустимост“ от Условията за кандидатстване и чл. 

32 ал. 2 от Процедура за обработка на проектни 

предложения по подмярка 6.1  
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117 BG06RDNP001-

6.001-1674 

Елена Стоянова 

Стоянова 

Стартова помощ за развитие на 

устойчиво земеделско 

стопанство  на ЗП Елена 

Стоянова. 

Документът за ползване на животновъдния обект или 

на земята, върху която са разположени пчелините  не 

са в съответствие с изискванията на т.6 от раздел 24 

от Условия за кандидатстване, а именно - следва да е 

влязъл в сила към датата на кандидатстване и да бъде 

със срок на действие не по-малко от пет години, като 

е допустимо не повече от 24месеца от срока да е 

изтекъл към датата на подаване на проектното 

предложение, както и да бъде вписан в службата по 

вписванията към съответния районен съд.  
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118 BG06RDNP001-

6.001-1677 

Благовест Радославов 

Делиев 

Отглеждане на земеделски 

култури и говеда по биологичен 

начин 

В резултат на преизчисленото СПО на стопанството: 

1. Бизнес планът не доказва жизнеспособност на 

стопанство  за максимален срок от 5 години и не 

отговаря на условията в т. 1. 3. 2. „Увеличаване на 

икономическия размер на стопанството спрямо 

първоначалния размер най-малко с левовата 

равностойност на 4000 евро, измерен в СПО, най-

късно до изтичане на посочената в бизнес плана 

крайна дата на период за проверка на неговото 

изпълнение“ от раздел 13.1 "Дейности, допустими за 

финансиране" от условията за кандидатстване.  

2. Бизнес планът не доказва изпълнение на условието 

в т. 1. 4. 2. „Бизнес планът трябва да показва, че 

кандидатът ще поддържа икономически размер на 

стопанството, измерен в СПО, за който кандидатства, 

както и планираното увеличение на стопанството, 

което не може да бъде по-малко от 4000 евро, 

измерен в СПО, считано от периода на подаване  на 

искането за  второ плащане до изтичане на пет 

години от датата на сключване на административния 

договор“ от раздел 13.1 "Дейности, допустими за 

финансиране" от условията за кандидатстване. 
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119 BG06RDNP001-

6.001-1686 

Димитър  Тихомиров 

Дамянов 

Стартова помощ за млад 

земеделски стопанин за 

отглеждане на патици. 

След извършени административни проверки е 

установено, че кандидата не отговаря на условията на 

т. 1. 2. 1. и т. 1. 2. 2. от раздел 11.1. „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ във връзка с т.2.1 и 

т.2.2 от раздел 11.2 – „Критерии за недопустимост на 

кандидатите.  

Представено е становище от РИОСВ, в което е 

записано, че инвестиционното предложение попада в 

обхвата на чл.2, ал.1, т.1 и подлежи на процедура по 

оценка за съвместимостта му с предмета и целите на 

опазване на защитените зони BG0000166 и BG 

0002053. Кандидата не представя документ 

отговарящ на изискванията на раздел. 24, т. 15. 4. 

 

120 BG06RDNP001-

6.001-1687 

Микаела Динкова 

Господинова 

Проектно предложение от 

Микаела Динкова Господинова 

по подмярка 6.1 "Стартова 

помощ за млади земеделски 

стопани" от мярка 6 "Развитие 

на стопанства и предприятия" от 

Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 

- 2020 г. 

Кандидатът не отговаря на условията на  т.1.2.2., 1.2.5 

и 1.16 от Раздел 11.1, както и попада в обхвата на т. 

4.2 от Раздел 11.2 от Условията за кандидатстване. 

Към датата на подаване на проектното предложение, 

кандидата е нямал Удостоверение за регистрация на 

ЖО по  чл. 137, също така на посещението на място 

животните са били в имот за който кандидата не е 

предоставил документ за правно основание. При 

посещението на място е установено е общо 

използване на активи, суровини, електро и 

водоизточници с друг кандидат по ПРСР. 
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121 BG06RDNP001-

6.001-1688 

Крум Валентинов 

Кондарев 

Стартова помощ за създаване и 

развитие на  стопанства за млади 

фермери 

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.1 и т.3.1 

от раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на 

кандидатите“, т.1.6.3, 1.2.3, 1.2.4 и 1.6.1  от раздел 

11.1 „Критерии за допустимост“,  от раздел 13.1 

„Дейности, допустими за финансиране“  от условия 

за кандидатстване по проектни предложения за 

предоставяне  на безвъзмездна финансова помощ . 

122 BG06RDNP001-

6.001-1689 

Поля Васкова 

Йорданова 

Създаване и отглеждане на 

растениевъдно стопанство от 

Поля Йорданова 

На база на установени факти и обстоятелства и 

приложено обяснение от кандидата е получен 

начален икономически размер на стопанството в 

размер на 7992.24 евро, който не отговаря на т. 1. 2. 3 

от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ от „Условията за кандидатстване а 

именно:“ Към датата на подаване на проектното 

предложение кандидатите трябва да: имат 

икономически размер на стопанството, измерен в 

стандартен производствен обем (СПО) в границите 

между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 

евро включително;“ 

123 BG06RDNP001-

6.001-1695 

Сюлейман Сефер 

Джафер 

Стартова помощ за млад 

земеделски стопанин Сюлейман 

Сефер Джафер 

Не отговаря на изискването на т.1.6.3 във връзка с т. 

1.6 от Раздел 11 „Допустимост“, Подраздел 11.1 

„Критерии за допустимост“ и т. 3.2.1 и т. 3.2.3 „б“ във 

връзка т. 3.2  от Раздел 11.2 „Критерии за 

недопустимост на кандидатите“ от Приложение № 1 

към Заповед № РД09-239 от 12.03.2018 год. - 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ. 
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124 BG06RDNP001-

6.001-1702 

Панка Деспова Деспова Стартова помощ за Панка 

Деспова Деспова 

Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ – точка „1. 5. Договорите за наем и/или 

аренда по т. 1.2.4. и 1.2.5., включени при определяне 

на изискуемия минимален икономически размер на 

стопанството от 8000 евро СПО, трябва да са:“ -  

подточка „1.5.1. влезли в сила към датата на подаване 

на проектното предложение“ и точка „1.6. Цялата 

налична в земеделското стопанство земя по т. 1.2.4. 

трябва да се стопанисва от кандидата“-  подточка 

„1.6.1. с регистрирано правно основание за ползване 

през целия период, считано от датата на подаване на 

проектното предложение до изтичане на пет години 

от датата на сключване на административния 

договор.“ 

125 BG06RDNP001-

6.001-1715 

Александър Галинов 

Георгиев 

млад фермер На 02.01.2019 година е изпратено уведомление за 

проверка на място през ИСУН с номер на 

уведомително писмо  BG06RDNP001-6.001-1715-

М001. В контролен лист от проверка на място 

извършена от РТИ гр. Велико Търново на 07.01.2019 

година е констатирано, че кандидатът не е 

присъствал, както и не е представляван от 

упълномощено лице. Случаите при които на 

проверката на място присъства упълномощено лице 

при невъзможност от присъствие на кандидата са 

описани в Точка 6 буква "а" от Раздел 21.2. Оценка на 

административно съответствие и допустимост от 

Условията за кандидатстване.  

В контролният лист от посещението на място е 

констатирана обработваема земеделска земя 0.00 ха, 

като в забележка е описано:  1. Почвената повърхност 

не се поддържа с подходящи обработки или косене. 2. 
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Площите между сливовите насъждения са заети с 

храстовидна и горска растителност. 

За обстоятелствата констатирани в КЛПМ кандидата 

е уведомен на 15.01.2019 година с номер на 

уведомително писмо  BG06RDNP001-6.001-1715-

М002 с прикачен КЛПМ, съгласно Точка 6 буква "г" 

от Раздел 21.2. Оценка на административно 

съответствие и допустимост от Условията за 

кандидатстване. 

Оценителната комисия не приема основателността на 

направеното възражение от кандидата срещу 

извършеното посещение на място. 

С оглед горепосочените факти и обстоятелства 

кандидатът е недопустим,  съгласно т. 1.2.3. от раздел 

11.1 Критерии за допустимост на кандидатите от 

Условията за кандидатстване. 

2. На основание докладна записка номер 05-2-250/6 

от 13.03.2019г. от Д"Противодействие на измами". 

След направени проверки от страна на Д"ПИ"  са 

констатирани следните обстоятелства: 

Установено е, че във вашето ПП и на други 2 лица 

лицето Тома Патронов фигурира в договорите за 

наем на земеделска земя, договорите са регистрирани 

с поредни номера с еднакво съдържание и на една и 

съща дата, регистрирани са в ОСЗ с близки поредни 

нимера и на една и съща дата. Уведомленията за 

инвестиционно предложение са попълнени с един и 

същи почерк и са подадени на една и съща дата и 

имат близки номера.  

Проверката на Д"ПИ" констатира ясно изразени 

съмнения за опит за изкуствено заобикаляне на 
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изискванията по подмярка 6.1., чрез възможно 

привидно представяне на Патронов, като 

действителен бенефициер.  

Фактическите обстоятелства, които водят до 

изкуствени условия, са именно връзката от правно, 

икономическо и/или лично естество между отделните 

кандидати. Считаме, че в този случай са налице 

изцяло изпълнена форма на умишлена координация 

между различните лица, установени в хода на 

настоящата проверка, които се явяват кандидати по 

схема за подпомагане и упълномощено от тях лице, 

тъй като техните проекти са еднакви и между тях 

съществува географска, икономическа, правна и 

персонална връзка. Тези съществуващи връзки и 

отношения, имащи своето сходство, разкриват 

наличието на съгласувани действия за постигане на 

определена цел, несъответстваща на целите на самото 

финансиране със средства, отпускани от ДФЗ. 

Установените в хода на проверката данни 

обосновават извода, че са налице изкуствено 

създадени условия за субсидиране по смисъла на чл. 

60 от Регламент 1306/2013. Обосновано е съмнение за 

опит за усвояване на средства, чрез създадена схема 

за изкуствено създадени условия, чрез участието на 

подставено лице, което не отговаря на условията и 

критериите за подпомагане. 

С оглед горепосочените факти и обстоятелства 

кандидатът е недопустим,  съгласно Точка 4.2 и  

Точка 5. от раздел 11.2. Критерии за недопустимост 

на кандидатите от Условията за кандидатстване. 
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126 BG06RDNP001-

6.001-1726 

Деляна  Желязкова 

Койнова 

Стартова помощ за земеделското 

стопанство на Деляна Желязкова 

Койнова 

При извършеното на 6.12.2018г., посещение на място 

е установено, че съществува несъответствие между 

декларираните данни и установените при посещение 

на място, а именно кандидатът не отглежда/ не е 

отглеждал през текущата стопанска година описаните 

в бизнес плана култури. В Контролен лист за 

посещение на място по подмярка 6.1 „Стартова 

помощ за млади земеделски стопани“ кандидатът е 

описал, че е “в процес на прекратяване на Договор за 

стопанисване на имотите, включени в проектното 

предложение“. 

На основание Раздел 21.2, т.8 от Условията за 

кандидатстване  на 15.01.2019г.  на кандидата е 

изпратено уведомително писмо в ИСУН № 

BG06RDNP001-6.001-1726-М002 за установените 

липси/нередовности и е  определен 15 - дневен срок 

за тяхното отстраняване. На 21.01.2019 г. е получен 

отговор на цитираното писмо  като кандидатът е 

приложил вписан в Агенцията по вписвания вх. 

№49383 от 27.12.2018г.анекс от 21.12.2018г. С 

представения анекс  към договор за наем от 

31.07.2017 г., вписан в Агенцията по вписвания , вх. 

№24035 от 02.08.2017г., страните се споразумяват 

действието на горепосочения договор за наем да бъде 

прекратен по отношение на всички недвижими имоти 

в землището на с. Старосел, общ. Хисаря, а именно 

имоти № № 191028; 191049; 191112; 191126; 184042; 

184120; 184155; 184158;184159. Съгласно т.2 от 

анекса описаното прекратяване влиза в сила от 

20.09.2018г. 

 Проектното предложение не отговаря на 
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изискванията на Приложение № 1 към Заповед № 

РД09-239 от 12.03.2018 год.- УСЛОВИЯ ЗА 

КАНДИДАТСТВАНЕ, а именно: 

 Раздел 11, подраздел 11.1 Критерии за допустимост 

на кандидатите:  

т.1. 1. Допустими за подпомагане са кандидати, които 

са: 

т.1. 2. 4. са собственици, наематели и/или арендатори 

на цялата налична в земеделското стопанство земя; 

 т. 1. 6. „Цялата налична в земеделското стопанство 

земя по т. 1. 2. 4. трябва да се стопанисва от 

кандидата“, както и 1. 6. 1. „с регистрирано правно 

основание за ползване през целия период, считано от 

датата на подаване на проектното предложение до 

изтичане на пет години от датата на сключване на 

административния договор“. 

127 BG06RDNP001-

6.001-1731 

Димчо Стефанов 

Патронов 

млад фермер На 04.12.2018 година е изпратено уведомление за 

проверка на място през ИСУН с номер на 

уведомително писмо  BG06RDNP001-6.001-1731-

М001. В контролен лист от проверка на място 

извършена от РТИ гр. Велико Търново на 06.12.2018 

година е констатирано, че кандидатът не е 

присъствал, както и не е представляван от 

упълномощено лице. Случаите при които на 

проверката на място присъства упълномощено лице 

при невъзможност от присъствие на кандидата са 

описани в Точка 6 буква "а" от Раздел 21.2. Оценка на 

административно съответствие и допустимост от 

Условията за кандидатстване.  

В контролният лист от посещението на място е 

констатирана обработваема земеделска земя 0.00 ха, 
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като в забележка е описано:  1. Почвената повърхност 

не се поддържа с подходящи обработки или косене. 2. 

Площите между сливовите насъждения са заети с 

храстовидна и горска растителност. 

При извършената проверка на място по отношение на 

заявените имоти е установено, че сливовите 

насаждения с кадастрални номера 410039, 410040, 

410041 и 410043 представляват част от стара овощна 

градина, която не е поддържана, площите между 

сливовите насаждения са заети от храстовидна и 

горска дървесна растителност. От състоянието на 

градината към момента на извършване на проверката 

на място не е било видно да са извършвани 

агротехнически мероприятия относно обработката и 

отстраняване на нежеланата растителност, както и 

аериране на почвата, чрез култивиране или друг вид 

обработки, с цел ограничаване на благоприятните 

условия за презимуване на вредителите по овощните 

насаждения. Нямало следи и от извършване на 

мероприятия по резитба през последните години, 

което представлява едно от най - важните 

агротехнически мероприятия свързано с 

просветляване и оформяне на короните на овощните 

насаждения. 

При извършването на проверката на място контрола 

на парцелите с помощта на GPS - измервателното 

устройство е извършена с цел обхождане на същите с 

оглед цялостна преценка за тяхната допустимост, а не 

с цел извършване на измерване на допустима за 

подпомагане площ. Поради факта, че състоянието на 

овощните насаждения е било много лошо и това 
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обстоятелство е затруднявало безпрепядственото 

придвижване през същите, при обхода на парцелите е 

извършено навлизане в границите на съседни 

кадастрални имоти. Обходената с GPS - 

измервателното устройство при проверката на място 

площ не представлява допустима площ, а 

представлява маршрута по който е било възможно да 

се премине, с оглед наличието на храстовидна и 

горска растителност. 

За обстоятелствата констатирани в КЛПМ кандидата 

е уведомен на 08.01.2019 година с номер на 

уведомително писмо  BG06RDNP001-6.001-1731-

М002 с прикачен КЛПМ, съгласно Точка 6 буква "г" 

от Раздел 21.2. Оценка на административно 

съответствие и допустимост от Условията за 

кандидатстване. 

Оценителната комисия приема основателността на 

направеното възражение от кандидата срещу 

извършеното посещение на място и възлага повторна 

проверка, която се осъществява на 06.02.2019 г.  

При извършване на повторната проверка на място се 

осъществява замерване на парцелите с GPS - 

измервателно устройство, с оглед установяване на 

точните граници на съответните парцели. При 

проверката на място е установено извършване на 

мероприятия, свързани с почистване на парцелите от 

храстовидна и горска растителност, което 

обстоятелство не води до промяна на основните 

констатации от първоначално извършената 

проверкана място, свързани с недопустимост на 

овощните насаждения. 
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Общото и крайно заключение на служителите 

извършили  проверките на място е, че съответните 

парцели представляват неподдържани площи и не 

отговарят на условията за кандидатстване. 

С оглед горепосочените факти и обстоятелства 

кандидатът е недопустим,  съгласно Точка 1.2.3. от 

раздел 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите 

от Условията за кандидатстване. 

2. На основание докладна записка номер 05-2-250/6 

от 13.03.2019г. от Д"Противодействие на измами". 

След направени проверки от страна на Д"ПИ"  са 

констатирани следните обстоятелства: 

Установено е, че във вашето ПП и на други 2 лица 

лицето Тома Патронов фигурира в договорите за 

наем на земеделска земя, договорите са регистрирани 

с поредни номера с еднакво съдържание и на една и 

съща дата, регистрирани са в ОСЗ с близки поредни 

нимера и на една и съща дата. Уведомленията за 

инвестиционно предложение са попълнени с един и 

същи почерк и са подадени на една и съща дата и 

имат близки номера.  

Проверката на Д"ПИ" констатира ясно изразени 

съмнения за опит за изкуствено заобикаляне на 

изискванията по подмярка 6.1., чрез възможно 

привидно представяне на Патронов, като 

действителен бенефициер.  

Фактическите обстоятелства, които водят до 

изкуствени условия, са именно връзката от правно, 

икономическо и/или лично естество между отделните 

кандидати. Считаме, че в този случай са налице 

изцяло изпълнена форма на умишлена координация 



 

 

ДПМРСР/ДЧМ  

Версия  1 

стр. 144 от 

159 

ПРИЛОЖЕНИЕ 128_23 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

между различните лица, установени в хода на 

настоящата проверка, които се явяват кандидати по 

схема за подпомагане и упълномощено от тях лице, 

тъй като техните проекти са еднакви и между тях 

съществува географска, икономическа, правна и 

персонална връзка. Тези съществуващи връзки и 

отношения, имащи своето сходство, разкриват 

наличието на съгласувани действия за постигане на 

определена цел, несъответстваща на целите на самото 

финансиране със средства, отпускани от ДФЗ. 

Установените в хода на проверката данни 

обосновават извода, че са налице изкуствено 

създадени условия за субсидиране по смисъла на чл. 

60 от Регламент 1306/2013. Обосновано е съмнение за 

опит за усвояване на средства, чрез създадена схема 

за изкуствено създадени условия, чрез участието на 

подставено лице, което не отговаря на условията и 

критериите за подпомагане. 

С оглед горепосочените факти и обстоятелства 

кандидатът е недопустим,  съгласно Точка 4.2 и  

Точка 5. от раздел 11.2. Критерии за недопустимост 

на кандидатите от Условията за кандидатстване. 



 

 

ДПМРСР/ДЧМ  

Версия  1 

стр. 145 от 

159 

ПРИЛОЖЕНИЕ 128_23 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

128 BG06RDNP001-

6.001-1745 

Кънчо Борисов Стойчев Развитие на устойчиво 

земеделско стопанство 

При извършване на административни проверки е 

установено, че подаденото от кандидата заявление за 

подпомагане в ИСУН на 14.06.2018г.не отговаря на 

изисквания от Условията за кандидатстване по т. 11.1 

Критерии за допустимост на кандидатите:  

Съгласно Раздел 11 от Условията за кандидатстване , 

т. 1. 6. „Цялата налична в земеделското стопанство 

земя по т. 1. 2. 4. трябва да се стопанисва от 

кандидата“,т. 1. 6. 1. „с регистрирано правно 

основание за ползване през целия период, считано от 

датата на подаване на проектното предложение до 

изтичане на пет години от датата на сключване на 

административния договор“. - Кандидатът няма 

регистрирано правно основание за ползване по реда 

на Закона за подпомагане на земеделските 

производители и на Закона за собствеността на 

земеделските земи за цялата налична в земеделското 

стопанство земя.  

Съгласно Раздел 11 от Условията за кандидатстване , 

т. 1. 6. „Цялата налична в земеделското стопанство 

земя по т. 1. 2. 4. трябва да се стопанисва от 

кандидата“, т.1. 6. 3. в съответствие с режимите на 

защитените територии, въведени със Закона за 

защитените територии, и/или режимите на 

защитените зони, въведени със Закона за 

биологичното разнообразие, за площите от 

стопанството, които попадат в тях. -Кандидатът не е 

предоставил документ от компетентния орган по 

околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), удостоверяващ 

съответствие с режимите на защитените територии, 

въведени със Закона за защитените територии, и/или 
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режимите на защитените зони, въведени със Закона за 

биологичното разнообразие, за площите от 

стопанството на кандидата, които попадат в тях. 

При извършени административни проверки на 

декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ се установи, 

че тя е некоректно попълнена и не могат да се 

определят обстоятелствата в декларацията. Съгласно 

критерии за недопустимост от условията за 

кандидатстване Кандидатите са длъжни да 

декларират, че не попадат в някоя от категориите, 

посочени в чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от 

Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 

за определяне на детайлни правила за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по програмите, 

финансирани от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. 

При извършване на административни проверки е 

установено, че подаденото от кандидата заявление за 

подпомагане в ИСУН на 14.06.2018г.не отговаря на 

изисквания от Условията за кандидатстване по т. 13.1 

Дейности, допустими за финансиране: 

 - т 1. 7. Видовете дейности и/или инвестиции в 

дълготрайни материални и нематериални активи, 

включени в бизнес плана, трябва да съответстват на 

конкретната дейност на стопанството. В таблица 8 

„Описание на планираните инвестиции и дейности, 

които ще бъдат извършени в рамките на периода за 

проверка изпълнението на бизнес плана“ на Бизнес 

план не са описани всички специфични цели и 

резултати в съответствие на таблица 7“Специфични 

цели и резултати“.  
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 - т. 1. 8. 2. описание на дейностите, с които ще 

започне изпълнението му, съгласно срока, посочен в 

т. 1. 2. Видовете дейности и/или инвестиции в 

дълготрайни материални и нематериални активи, 

включени в бизнес плана в Табл.8, предвидени за 

изпълнение най-късно до крайната дата на периода на 

проверка изпълнението на бизнес плана не са ясно 

дефинирани и съответстват на конкретната дейност 

на стопанството 

Във връзка с т. 8 и т. 9, от Раздел 21.2 на Условията за 

кандидатстване на 14. 01.2019г. на кандидата е 

изпратено уведомление № BG06RDNP001-6.001-

1745-М003 чрез ИСУН 2020 за установените 

липси/нередовности и е определен 15 - дневен срок за 

тяхното отстраняване.  Уведомлението съдържа и 

информация, че неотстраняването на нередовностите 

в срок може да доведе до прекратяване на 

производството по отношение на кандидата  

Кандидата не е предоставил в 15 дневния срок 

липсващите документи и необходимата информация 

за отстраняване на нередностите, и поради това 

проектното предложение не се допуска до техническа 

и финансова оценка. Кандидатът попада в хипотезата 

на т. 3.2.3, буква „б“, раздел 11.2 “Критерии за 

недопустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване, а именно „не са предоставили 

изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или 

изпълнението на критериите за допустимост или 

подбор“; 
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129 BG06RDNP001-

6.001-1749 

Нежля Фериде  Хасан Отглеждане на овце и трайни 

насаждения по биологичен 

начин 

В съответствие с изискванията на  Раздел 21.2, т. 6 от 

Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед 

РД 09-239 от 12.03.2018 година и изменени със  

Заповед РД 09-270 от 26.03.2018 година , на 

04.12.2018 г. чрез ИСУН 2020 кандидата бе  уведомен 

за предстоящо посещение на място, което се състоя 

на 07.12.2018 г. Не беше осигурено  присъствие 

лично  или такова на упълномощено от кандидата  

лице. На посещението е установена масивна 

едноетажна сграда – обор, оградена с телена мрежа и 

метална врата, заключена с катинар. Липсват следи от 

наличие на животни. Контролният лист за посещение 

на място  е изпратен на 12.12.2018 г. чрез ИСУН 

2020, в съответствие с изискванията на Раздел 21.2, 

т.6, б. „г”.  

2. При подаване на проектното предложение е 

приложено уведомление за план, програма и проект с 

вх.№ ПД-636/05.06.2018г от РИОСВ-Хасково с 

искане за издаване на документ от компетентния 

орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), 

удостоверяващ съответствие с режимите на 

защитените територии, въведени със Закона за 

защитените територии, и/или режимите на 

защитените територии, въведени със Закона за 

биологичното разнообразие, за площите от 

стопанството на кандидата, които попадат в тях (във 

връзка с изискването по т.1. 6. 3 от раздел 11.1, които 

попадат в обхвата на защитените територии и 

защитените зони). Съгласно раздел 11.1, точка 1.6.3 

Цялата налична в земеделското стопанство земя по т. 

1. 2. 4. трябва да се стопанисва от кандидата: в 
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съответствие с режимите на защитените територии, 

въведени със Закона за защитените територии, и/или 

режимите на защитените зони, въведени със Закона за 

биологичното разнообразие, за площите от 

стопанството, които попадат в тях. 

3. На основание Раздел 21.2, т. 8 от Условията за 

кандидатстване, утвърдени със Заповед РД 09-239 от 

12.03.2018 година и изменени със  Заповед РД 09-270 

от 26.03.2018 година, на 17.01.2019 бе изпратено  

Приложение 128_24_Уведомително писмо за 

установени  липси и нередовности  с номер 

BG06RDNP001-6.001-1749-M003 , чрез ИСУН  и 

краен срок за отговор 31.01.2019 година. След  

изтичането на 15 дневен срок  от изпращане на 

съобщението за упоменатото  писмо в ИСУН, не е 

получен отговор в установения за него срок, като не 

са представени документи, необходими за 

отстраняване на констатираните липси или 

нередовности. Уведомлението съдържа също така и 

информация относно прилагането на   т.9 от Раздел 

21.2, от Условията за кандидатстване т.е. 

„Уведомлението съдържа и информация, че 

неотстраняването на нередовностите в срок може да 

доведе до прекратяване на производството по 

отношение на кандидата. Отстраняването на 

нередовностите не може да води до подобряване на 

качеството на проектното предложение.“ 

В следствие на горе изложеното бе направено 

преизчисление на първоначалното СПО на кандидата, 

като заложеното от кандидата в ПП първоначално 

СПО в размер на 15 284,05 евро се преизчислява на 0. 
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130 BG06RDNP001-

6.001-1755 

ИВАН  ЛИЛЯНОВ  

ЛИЛЯНОВ 

Стартова помощ за млад 

земедлски стопанин Иван 

Лилянов 

Раздел „11.1 Критерии за допустимост на 

кандидатите“ – точка „1.2. Към дата на подаване на 

проектното предложение кандидатите трябва да:“ 

подточка „1.2.3. Имат икономически размер на 

стопанството, измерен в стандартен производствен 

обем /СПО/ в границите между левовата 

равностойност на 8000 евро и 16000 евро 

включително“.Бизнес планът няма необходимото 

увеличение най-малко с левовата равностойност на 

4000 евро измерен в СПО. В резултат на което не 

доказва изпълнение на условието в т. 1. 4. 2.  

131 BG06RDNP001-

6.001-1761 

Даниела Павлова 

Бойкова 

Развитие на овощарско 

стопанство на ЗП Даниела 

Павлова Бойкова 

На изпратеното Уведомление до кандидата по реда на 

т. 8 от Раздел 21.2 от Условията за кандидатстване в 

определения 15 - дневен срок не е получен отговор за 

отстраняване на установените липси/нередовности. 

Не са изпълнени изискванията на т. 9 от Раздел 21.2 

„Оценка на административно съответствие и 

допустимост“ от Условията за кандидатстване и чл. 

32 ал. 2 от Процедура за обработка на проектни 

предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за 

млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020, 

подадени чрез ИСУН. 
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132 BG06RDNP001-

6.001-1769 

Йордан  Георгиев 

Неделчев 

Стартова помощ за развитието 

на животновъдното стопанство 

на Йордан Георгиев Неделчев в 

с. Елешница, община Разлог, за 

отглеждане на крави и телета 

Не са изпълнени изискванията на Раздел 13.1 

"Дейности, допустими за финансиране", т. 1. 3. 2. от 

Условията за кандидатстване с проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1.При 

изчисление на първоначалното СПО на кандидата са 

извършени преизчисления съгласно декларирано от 

кандидата в проектното предложение и съгласно т. 5 

от Приложение VI от РЕГЛАМЕНТ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/220 НА КОМИСИЯТА от 3 

февруари 2015 година. 
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133 BG06RDNP001-

6.001-1776 

АЛЕКСАНДРА 

ДИНКОВА 

ГОСПОДИНОВА 

Стартова помощ за млад 

земеделски стопанин за 

отглеждане на домати и 

създаване на трайно насаждение 

от череши. 

1. Не е спазено изискването от раздел 11.1, точка 

1.2.3. от Условията за кандидатстване кандидатите да 

имат икономически размер на стопанството, измерен 

в стандартен производствен обем (СПО) в границите 

между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 

евро включително, 

2. Не отговаря на  раздел 11.1, точка 1.6.3 от 

Условията за кандидатстване Цялата налична в 

земеделското стопанство земя по т. 1. 2. 4. трябва да 

се стопанисва от кандидата: в съответствие с 

режимите на защитените територии, въведени със 

Закона за защитените територии, и/или режимите на 

защитените зони, въведени със Закона за 

биологичното разнообразие, за площите от 

стопанството, които попадат в тях. 

4. Не отговаря на  т.1.14. от Условията за 

кандидатстване Подпомагането се предоставя само 

при представен съгласно приложение № 3 бизнес 

план с максимален срок от 5 години, като 

изпълнението на този бизнес план трябва да започне 

в рамките на 9 месеца считано от датата на сключване 

на административния договор. 

5. При извършени административни проверки се 

установи, че предоставената декларация на кандидата 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 25, ал. 2 от 

ЗУСЕСИФ (Приложение №4) е некоректно 

попълнена. Кандидатите са длъжни да декларират, че 

не попадат в някоя от категориите, посочени в чл. 25, 

ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от Постановление № 162 на 

Министерския съвет от 2016 за определяне на 

детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна 
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финансова помощ по програмите, финансирани от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове 

за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр.53 от 2016 г ) 

(ПМС № 162/2016 г.). 
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134 BG06RDNP001-

6.001-1780 

Мартин Георгиев 

Любенов 

Проект по подмярка 6.1 

"Стартова помощ за млади 

земеделски стопани" за 

отглеждане на домати и 

краставици оранжерийно 

производство по методите на 

биологичното земеделие. 

Не са изпълнени изискванията на Условията за 

кандидатстване в Раздел 11 Допустими кандидати,  

11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, т. 1. 2. 

3.  и т. 1. 6. 3. Не са изпълнени изискванията от 

Условията за кандидатстване в Раздел 11 Допустими 

кандидати,  11.2 Критерии за недопустимост на 

кандидатите, т. 3.2.1. Не са изпълнени изискванията 

от Условията за кандидатстване в Раздел 11 

Допустими кандидати, 11.2 Критерии за 

недопустимост на кандидатите, а именно: т. 3.4 

"Изпълнението на изискванията по т. 3.1 и т. 3.2 се 

доказват от задължените лица:  т. 3.4.1 с декларация 

по Приложение 4, попълнена към момента на 

кандидатстването". 

135 BG06RDNP001-

6.001-1785 

Румен Георгиев 

Стоилов 

Проектно предложение от Румен 

Георгиев Стоилов по подмярка 

6.1 "Стартова помощ за млади 

земеделски стопани" от мярка 6 

"Развитие на стопанства и 

предприятия" от Програмата за 

развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г.                              

Не отговаря на изискванията на УСЛОВИЯ ЗА 

КАНДИДАТСТВАНЕ, Раздел 11 , Подраздел 11.1, т. 

1.3.„Условията по т.1.2.2 (1.2.Към датата на подаване 

на проектното предложение кандидатите трябва да: 

1.2.2. са започнали да стопанисват земя с цел 

производството на земеделска продукция;) се считат 

за изпълнени, когато проектното предложение е 

подадено не по – късно от 24 месеца, считано от 

датата, на която е настъпило събитието по т.1.2.2“. 

Представен договор за отдаване под наем от 

01.06.2016 г., а проектното предложение е подадено в 

ИСУН на 14.06.2018г.; Приложен е договор за наем, 

който влиза в сила от 01.10.2018 г,следователно 

кандидатът не отговаря на условията на  точка 1.6 във 

връзка с подточка 1.6.1 от Условията. 
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136 BG06RDNP001-

6.001-1788 

ЕГМАР ЕООД Създаване на стопанство на 

"Eгмар" ЕООД 

Проектното предложение не отговаря на 

изискванията на т. 1.2.6, т. 1.6.3 и т. 1.7  от Раздел 

11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ , 

както и на т. 1.7 към Раздел 13.1 „Дейности, 

допустими за финансиране“ от Условията за 

кандидатстване. 

137 BG06RDNP001-

6.001-1793 

Томи Николаев 

Димитров 

Стартова помощ за създаване на 

земеделско стопанство на Томи 

Димитров. 

1.След установени факти и обстоятелства е 

извършено преизчисление на началния икономически 

размер на стопанството, като полученото СПО не 

отговаря на изискванията съгласно т.1.2.3. от Раздел 

11.1 към Условията за кандидатстване.            2. Не 

отговаря и на условието за допустимост съгласно 

Раздел 13, подраздел 13.1 ,  т. 1. 3. 2.  и 1. 4. 2. от 

Условията за кандидатстване. 

138 BG06RDNP001-

6.001-1798 

Мария Валентинова  

Георгиева 

Отглеждане на трайни 

насаждения 

Не са спазени изискванията съгласно т. 1.4.2. от 

Раздел 13.1. Дейности, допустими за финансиране от 

Условията за кандидатстване. 
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139 BG06RDNP001-

6.001-1816 

Жак Иванов 

Пехливанов 

Кандидатът заявява за 

подпомагане производство на 

биологични, кореноплодни и 

плодови зеленчуци. 

Не отговаря на изискванията на УСЛОВИЯ ЗА 

КАНДИДАТСТВАНЕ, а имено: 

Раздел „11.1 Критерии за допустимост на 

кандидатите“ – точка 1.5.2 във връзка с точка 1.5., 

предоставен е документ за правно основание със срок 

1 година.Кандидатът не е предоставил документи за 

правно ползване за цялата налична в стопанството 

земя, следователно не отговаря на подточка 1.2.4  

Два от имотите в с. Михалич,попадат в защитена зона 

„Сакар“, но не е предоставен документ от 

РИОСВ/МОСВ/БД, следователно не отговаря на 

подточка 1.6.3 от Условията за кандидатстване. 

В предоставеният Бизнес план, не е попълнена секция 

VI. както и не е попълнена коректно таблица 8 - не 

отговаря на критериите в Раздел 13, Подраздел 13.1, 

точка 1.9 и точка 1.2 

140 BG06RDNP001-

6.001-1820 

БОТАНИК ФЛО Създаване и развитие на 

икономически устойчиво 

земеделско стопанство 

Кандидатът не отговаря на условията посочени в т. 

1.2.3, 1.5.1 и 1.6.1  от Раздел 11.1 Критерии за 

допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване по подмярката Процедура чрез 

подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 

"Стартова помощ за млади земеделски стопани" от 

мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от 

Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г. 
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141 BG06RDNP001-

6.001-1828 

Емине Сейхан 

Хюсеинова 

Подобряване на 

производствения капацитет на 

ЗС Емине Хюсеинова чрез 

закупуване на косачка и 

увеличаване на обработваемине 

площи. 

В резултат на извършени административни проверки 

съгласно раздел 21.2 „Оценка на административно 

съответствие и допустимост“ от Условията за 

кандидатстване на представените документи, 

заявените данни и други обстоятелства, свързани с 

подаденото проектно предложение, е констатирано 

следното: 

Установени са извършени от Вас неправомерни 

деяния, които се изразяват в сходство на 

установените несъответствия и нередности с друг 

кандидат по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади 

земеделски стопани“ от мярка 6 "Развитие на 

стопанства и предприятия" от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 - 2020 г.- Шенай 

Исмаилова Юсуфова, както и присъствието на едно и 

също, трето лице при посещенията на място. Тези 

деяния се състоят в това, че двете проектни 

предложения- вашето и на Шенай Исмаилова 

Юсуфова са едно общо кандидатстване на друго, 

трето лице. 

Кандидатът  попада в обхвата на условията за 

недопустимост за подпомагане, посочени в т. 4, 4.1.1 

и т. 5 от  Раздел 11.2 "Критерии за недопустимост на 

кандидатите:" от условията за кандидатстване, а 

именно т. 4 „Не се предоставя БФП:  

т. 4.1.1 на кандидати, чието стопанство е съсобствено 

с друго лице, с изключение на случаите на 

съпружеска имуществена общност; 

 т. 5 Не се подпомагат кандидати, при които е налице 

втори ръководител на земеделското стопанство. 



 

 

ДПМРСР/ДЧМ  

Версия  1 

стр. 158 от 

159 

ПРИЛОЖЕНИЕ 128_23 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

142 BG06RDNP001-

6.001-1829 

Огнян Георгиев Гогин Подпомагане създаването на 

жизнеспособно и устойчиво 

земеделско стопанство на Огнян 

Гогин 

Kандидатът не отговаря на условието на т.1.2.1, във 

връзка с т.1.3 от т.11.1 Критерии за допустимост на 

кандидатите от Условията за кандидатстване, а 

именно – проектното предложение е подадено не по-

късно от 24 месеца, считано от датата на 

регистрирация за първи път като земеделски стопани 

по реда цитираната наредба. Проектното 

предложение не отговаря на изискванията на точка 

1.6.3 от Раздел 11.1 Критерии за допустимост на 

кандидатите от Условията за кандидатстване. 

Не е спазено изискването на т. 1.15 от Раздел 11.1. 

Критерии за допустимост на кандидатите от 

Условията за кандидатстване. 

Кандидатът не е предоставил изискваща се 

информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на 

критериите за допустимост или подбор съгласно 

т.3.2.3, буква „б” от  Раздел 11.2 Критерии за 

недопустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 

Кандидатът не отговаря на условията на т. 1.2.3, 1.5.1 

и 1.6.1 от Раздел 11.1 Критерии за допустимост на 

кандидатите от Условията за кандидатстване по 

подмярката. 

Не е спазено изискването на т. 1.15 от Раздел 11.1. 

Критерии за допустимост на кандидатите от 

Условията за кандидатстване.  

Не са спазени условията Съгласно т. 1. 5. от Раздел 

13.1 Дейности, допустими за финансиране и  т.1.14. 

от Раздел 11.1 Критерии за допустимост на 

кандидатите от Условията за кандидатстване.  
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Нередовностите не са отстранени в 

законоустановения срок. 

143 BG06RDNP001-

6.001-1831 

Петко Евгениев Петков Подпомагане създаването на 

жизнеспособно и устойчиво 

земеделско стопанство на Петко 

Петков 

Кандидатът не отговаря на условията в т. 1.2.3, 1.5.1 и 

1.6.1  от Раздел 11.1 Критерии за допустимост на 

кандидатите, както и не е изпълнено изискването за 

коректно попълнен бизнес план от Условията за 

кандидатстване по подмярката Процедура чрез 

подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 

"Стартова помощ за млади земеделски стопани" от 

мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от 

Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г. 

144 BG06RDNP001-

6.001-1832 

Шенай Исмаилова 

Юсуфова 

Подобряване на производтвения 

капацитет на ЗС Шенай 

Юсуфова чрез закупване на 

дискова брана и преминаване 

към трайни насъждение. 

Кандидатът  попада в обхвата на условията за 

недопустимост за подпомагане, посочени в т. 4, 4.1.1 

и т. 5 от  Раздел 11.2 "Критерии за недопустимост на 

кандидатите:" от условията за кандидатстване, а 

именно т. 4 „Не се предоставя БФП:  

т. 4.1.1 на кандидати, чието стопанство е съсобствено 

с друго лице, с изключение на случаите на 

съпружеска имуществена общност; 

 т. 5 Не се подпомагат кандидати, при които е налице 

втори ръководител на земеделското стопанство. 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие 

и допустимостта по горепосочената процедура могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред 

изпълнителния директор на ДФЗ, в едноседмичен срок от съобщаването.  При подаване на възражение, кандидатите не могат да представят 

нови документи, които не са били част от първоначално представеното проектно предложение и/ или не са били допълнени по реда на чл. 18, 

ал. 2 от Постановление № 162 на МС от 05.07.2016 г.  

 


