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ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

Дата: 20.08.2020 г. 

 

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 ПО 

ПОДМЯРКА 6.1 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ” ОТ МЯРКА 6 „РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И 

ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ ПРСР 2014-2020 г. (ЗАПОВЕД № РД 09-211 от 25.02.2020 г. НА ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР И 

РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ПРСР 2014-2020 г) 

 

 

№ 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 

 

BG06RDNP001-6.001-0994 

 

Паолина  

Георгиева  

Василева 

 

Създаване на стопанство на 

млад фермер 

 

1. Към настоящият момент в стопанството на 

кандидата няма налични животни, само постоянно 

затревени площи, поради което не отговаря на 

изискването "Кандидатът има икономически 

размер на стопанството, измерен в стандартен 

производствен обем (СПО) в границите между 

левовата равностойност на 8000 евро и 16000 евро 

включително".  

2. Има установена разлика над 3% между площта, 

последно заявена от кандидата по схемите и 

мерките за директни плащания и земеделската 

земя, която е декларирал, че участва в 

изчислението на икономическия размер на 

стопанството . Представена е писмена обосновка, 

която не обосновава разликата.  
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2 BG06RDNP001-6.001-1462 Велимир Иванов 

Делчев 

Създаване на стопанство на 

млад фермер 

Кандидатът е започнал да отглежда животни в 

собствен/нает животновъден обект и/или да 

стопанисва земя с цел производството на 

земеделска и животинска продукция по-рано от 24 

месеца към датата на подаване на проектното 

предложение, а именно: за първи път кандидатства 

по ДПП през 2013 г. , както и регистрира ЖО през 

2014 год.  

2. Към настоящият момент няма налични животни 

и каквото и да е производство, поради което не 

отговаря на изискването "Кандидатът има 

икономически размер на стопанството, измерен в 

стандартен производствен обем (СПО) в границите 

между левовата равностойност на 8000 евро и 

16000 евро включително".  

 

3 BG06RDNP001-6.001-1439 Николета Иванова 

Николова 

Подпомагане създаването и 

развитието на стопанството 

на младия фермер Николета 

Иванова Николова 

Съгласно раздел 21.2, т. 6 от Условията за 

кандидатстване е извършена проверка на място на 

19.06.2020 г., при която е установено, че поземлени 

имоти, с които се формира началния стандартен 

производствен обем на стопанството представляват 

изоставени ниви. Извършено е преизчисление на 

началния икономически размер на стопанството от 

15881,49 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 
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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.“ 

 

4 BG06RDNP001-6.001-0034 Георги Иванов 

Христов 

Подпомагане създаването и 

развитието на стопанството 

на млад земеделски 

стопанин Георги Иванов 

Христов 

В представения бизнес план в годината на 

кандидатстване, кандидатът е заявил 

икономически размер на стопанството в евро в 

размер на 15 921.63 евро, който е образуван от 15 

броя млечни крави. Заложил е през втората 

стопанска година да  увеличи броя млечни крави 

до 19 броя, които представляват икономически 

размер на стопанството в размер на 20 167.40 евро, 

които е заложил да поддържа до края на петата 

година. На 18.06.2020 г. е извършено посещение на 

място от оценителите по проектното предложение, 

като е констатирано, че са налични 21 броя млечни 

крави с икономически размер от  22 290.28 евро.  

Броя млечни крави е 21 и съгласно регистрацията 

за стопанската 2019/2020 г., като земеделски 

производител, но за стопанската 2017/2018, когато 

е подадено проектното предложение е 15 броя. 

Видно от извършени справки в съответните 

регистри е че увеличението кандидата е извършил 

след подаване на проектното си предложение. 

Във връзка с представените при кандидатстването 

документи и от представения отговор на писмо за 

искане на допълнителна информация, в който 
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липсват нови коригирани бизнес план и основна 

информация, от които да е видно, че кандидатът 

ще поддържа констатираната при посещението на 

място бройка от 21 крави за стопанската 2019/2020 

г.  във връзка с изискванията на т. 1. 4. 2 от Раздел  

„13.1 Дейности, допустими за финансиране“ към 

условията за кандидатстване, тъй като кандидатът 

за стопанската 2019/2020 г. е достигнал 21 броя 

млечни крави с икономически размер от  22 290.28 

евро., а съгласно представения бизнес план за 

стопанските 2020/2021 г., 2021/2022 г. и 2022/2023 

г. е заложил да отглежда 19 броя с икономически 

размер от  20 167.40 евро, което е намаление с 2 

122.88 евро. 

 

5 BG06RDNP001-6.001-1033 СТЕЛА 

ДИМИТРОВА 

СТЕФАНОВА 

Създаване на 

жизнеспособно и устойчиво 

земеделско стопанство и 

нови работни места от 

младия фермер Стела Д. 

Стефанова 

1. Кандидатът не отговоря на изискванията от 

Условията за кандидатстване - Раздел 11.1. 

„Критерии за допустимост на кандидатите“ - т. 

1.2.3.  

В тази връзка проектното предложение не отговаря 

и на изискването от Условията за кандидатстване - 

Раздел 13.1. „Дейности допустими за 

финансиране“ - т. 1.4.1. 

2. Кандидатът попада в хипотезата на т. 3.2.3, 

буква „б“, на раздел 11.2 “Критерии за 

недопустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване. 

3.Не е спазено изискването на Условията за 

кандидатстване, Раздел 11.1. „Критерии за 

допустимост“, т. 1.6.1. 
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4.Не е спазено изискването на Условията за 

кандидатстване, Раздел 11.1. „Критерии за 

допустимост“, т. 1.6.3. 

5. Кандидатът попада в хипотезите на Условията за 

кандидатстване, раздел 11.2. „Критерии за 

недопустимост на кандидатите“, т. 3.1. 

6 BG06RDNP001-6.001-0005 ГЮНАЙДЪН 

ГЮНАЙ ИСМАИЛ 

Отглеждане на зеленчуци и 

създаване на 25 дка трайни 

насаждения от кайсии 

1. Кандидатът няма регистрирано правно 

основание за стопанисвана земя за стопанската 

2019/2020 година. 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 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“; 

2. 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 е недопустимо съгласно 

Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите„ точка 1.6. „Цялата налична в 

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

да се стопанисва от кандидата” и точка 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”. 
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7 BG06RDNP001-6.001-0699 ИСМЕГЮЛ 

НЕДЖАТИ 

ХЪЛМИ 

Исмегюл Неджати Хълми 

млад земеделски стопанин. 

Развива своето стопанство в 

сектор "Зеленчуци". 

1. Кандидатът няма регистрирано правно 

основание за стопанисвана  земя за стопанските 

2018/2019 и 2019/2020 години. 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 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“.  

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

административно съответствие и допустимост 

Условията за кандидатстване 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 2014–2020г., на 19.06.2020 г. е  извършено 

посещение на място  на подаденото проектно 

предложение с регистрационен № BG06RDNP001-

6.001-0699 в ИСУН по процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.001. При посещението е 

установено, че площите, формиращи началното 

СПО не се стопанисват от кандидата и  са част от 

стопанството на друг земеделски стопанин.  

Проектното предложение е недопустимо съгласно 

Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите„, точка 1.6. „Цялата налична в 

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

да се стопанисва от кандидата:” и точка 1.6.1. „с 

регистрирано правно основание за ползване през 
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целия период, считано от датата на подаване на 

проектното предложение до изтичане на пет 

години от датата на сключване на 

административния договор;” 

 

8 BG06RDNP001-6.001-1578 Добромир Илиев 

Атанасов 

ЗП Добромир Илиев 

Атанасов 

Проектното предложение е недопустимо съгласно 

Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите„ точка 1.6. „Цялата налична в 

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

да се стопанисва от кандидата” и точка 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”. 

 

9 BG06RDNP001-6.001-0543 Светослав  Гошев 

Георгиев 

Отглеждане на зеленчукови 

култури /спанак 
Не е изпълнено условието за допустимост от 

раздел 11.“Допустими кандидати“ , 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“ и 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;“ от условията за 

кандидатстване. 

Не е изпълнено условието 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 
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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. 

Не е изпълнено и условието на т. 5. 6. „Когато 

проектът е бил оценен по критериите за подбор, 

посочени в т. 1. 1. 2 и/или т. 1. 1. 3 от раздел 22.1 

„Критерии за подбор на проектни предложения“, 

кандидатът е длъжен да поддържа съответствие с 

всеки един от критериите, на които е отговарял 

проектът му, през целия период, считано от датата 

на подаване на проектното предложение до 

изтичане на пет години от датата на сключване на 

административния договор.“от раздел 27. 

„Допълнителна информация:“ на Условията за 

кандидатстване. 

При извършена административна проверка е 

установено, че за първата стопанска година 

2018/2019 от изпълнение на бизнес плана размерът 

на стопанството, измерен в СПО е 10321,96 евро, 

формирано на база площи, очертани по директни 

плащания за 2019 година. За настоящата към дата 

на подаване на проектното предложение стопанска 

година икономическия размер в СПО на 

стопанството е 15561, 68 евро.  

 

10 BG06RDNP001-6.001-0625 Силвия  Йовчева  

Жекова 

Отглеждане и създаване на 

трайни насаждения, овощни 
Не е изпълнено условието за допустимост от 

раздел 11.“Допустими кандидати“ , 11.1 Критерии 

за допустимост на кандидатите“,  т. 1. 6. „Цялата 

налична в земеделското стопанство земя по т. 1. 2. 
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4. трябва да се стопанисва от кандидата“  и 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;“ от условията за 

кандидатстване. 

Не е изпълнено условието 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 „Дейности, допустими за финансиране“ от  

условията за кандидатстване. 

Не е изпълнено и условието на т. 5. 6. „Когато 

проектът е бил оценен по критериите за подбор, 

посочени в т. 1. 1. 2 и/или т. 1. 1. 3 от раздел 22.1 

„Критерии за подбор на проектни предложения“, 

кандидатът е длъжен да поддържа съответствие с 

всеки един от критериите, на които е отговарял 

проектът му, през целия период, считано от датата 

на подаване на проектното предложение до 

изтичане на пет години от датата на сключване на 

административния договор.“от раздел 27. 

„Допълнителна информация:“ на Условията за 

кандидатстване. 

Не е изпълнено условието на раздел 13.1 

„Дейности, допустими за финансиране“, т.1. 2.  

Изпълнението на бизнес плана по т. 1. 1. трябва да 
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започне най-късно девет месеца след датата на 

сключване на административния договор“.В раздел 

III. „Програма за развитие на стопанството“ 

,таблица 8. „Описание на планираните инвестиции 

и дейности, които ще бъдат извършени в рамките 

на периода за проверка изпълнението на бизнес 

плана“ от бизнес плана в полето 

„Инвестиции/дейности, изпълнението на които ще 

започне до девет месеца, считано от датата на  

сключване на административния договор „ е 

отбелязано закупуване на пръскачка през  2019 

година. 

С уведомително писмо за предоставяне на 

допълнителна информация при установени липси 

и/или нередовности е искана допълнителна 

информация и обяснения. В определения 15 дневен 

срок не е представен отговор. 

 

11 BG06RDNP001-6.001-1539 Калоян  Танев 

Иванов 

Отглеждане на зеленчукова 

култура, домати открито 

производство 

За изчислението на началния икономически 

размер, измерен в СПО е взета площта заявена по 

Директни плащания, а имено домати на открито 

8,513 дка и угари 3,648 дка. За посочените 8,513 

дка домати, кандидатът е представил документи за 

реализирана продукция по Схема за обвързано 

подпомагане за зеленчуци. В резултат на 

извършените преизчисления, началният размер на 

стопанството на кандидата е 7 025,14 евро СПО, 

което е в противоречие с изискванията на  

Условията за кандидатстване Раздел 11.1 Критерии 

за допустимост на кандидатите, т.1.2.3  

За Кампания 2019 по Директни плащания на 
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кандидата е извършена проверка на място от РТИ 

Хасково. Резултатите от извършената проверка  

показват, че на декларирания от Калоян Иванов 

парцел с домати открито производство не е 

установена заявената от кандидата култура, 

установени са площи с угари. При извършено 

посещение на място на 15.06.2020 г. е установено, 

че не е спазен заложения срок за засаждане на 

домати открито производство от 15.05.2020 г. до 

14.06.2020 г., който е посочен от кандидата в 

бизнес плана.  

На 25.06.2020 г. на Калоян Иванов е изпратено 

уведомително писмо BG06RDNP001-6.001-1539-

M004 за получаване на допълнителна информация 

относно изпълнение на критериите за допустимост 

на проектното предложение, на същото кандидата 

не е отговорил в допустимия срок 10.07.2020 г. 

Съгласно т. 9. от раздел 21.2 от Условията за 

кандидатстване „неотстраняването на 

нередовностите в срок може да доведе до 

прекратяване на производството по отношение на 

кандидата. 

 

12 BG06RDNP001-6.001-0044 Светла  Величкова 

Шахънска 

Създаване на сливова 

градина и закупуване на 

селскостопанско 

оборудване 

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 

условията, посочени в т.1.7 от раздел 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“ във 

връзка с изискванията по т.1.2.8 от същия раздел. 

Проектното предложение попада в хипотезата на 
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т.2.2 от Раздел 27 "Допълнителна информация". Не 

са представени изискуеми документи, съгласно 

изискванията, посочени в т.5, подраздел I 

"Приложени общи документи", раздел 24 "Списък 

на документите, които се подават на етап 

кандидатстване". 

 

13 BG06RDNP001-6.001-1003 Христо Иванов 

Христов 

Проект по подмярка 6.1 

"Стартова помощ за млади 

земеделски стопани" за 

отглеждане на трайни 

насаждения от ябълки и 

сливи. 

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“ и на 

изискването по т.1.4.1 от Раздел 13.1 „Дейности, 

допустими за финансиране“. 

 

14 BG06RDNP001-6.001-1703 КАТЯ КОСТОВА 

АТАНАСОВА 

Стопанство за отглеждане 

на млечни овце 

Извършено е преизчисление на брой животни 

отглеждани за стопанската 2019/2020 г, като 

установен брой на ПнМ овце-млечни са 0 бр. В 

следствие на това лицето не отговаря на условията 

на т.1.4.1 от Раздел 13.1.Дейности допустими за 

финансиране, а именно кандидатът не поддържа 

размер на стопанството, с който кандидатства, 

измерен в СПО и не по-малък от левовата 

равностойност на 8000 евро СПО, за периода от 

датата на подаване на проектното предложение до 

осъществяване на планираното увеличение най-

малко с левовата равностойност на 4000 евро 

измерен в СПО. 

 

 



 

 

  

Версия  1 

стр. 13 от 28 
 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

15 BG06RDNP001-6.001-0711 Лили Анелиева 

Дякова 

Отглеждане на биологични 

зеленчуци 

Не е представен документ от Раздел 24, І. т. 15. 

„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 (във връзка с 

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

попадат в обхвата на защитените територии и 

защитените зони“), в следствие на което не може 

да се прецени дали съгласно т.1.6.Цялата налична в 

земеделското стопанство земя по т. 1.2.4. 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. 

 

16 BG06RDNP001-6.001-1670 Димитър Антонов 

Арнаудов 

МЛАД ЗЕМЕДЕЛСКИ 

СТОПАНИН ДИМИТЪР 

АНТОНОВ АРНАУДОВ 

Не е представен документ от Раздел 24, І. т. 15. 

„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 (във връзка с 

изискването по т.1. 6. 3 от раздел 11.1, които 
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попадат в обхвата на защитените територии и 

защитените зони“), в следствие на което не може 

да се прецени дали съгласно т.1.6.Цялата налична в 

земеделското стопанство земя по т. 1.2.4.  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. 

 

17 BG06RDNP001-6.001-1790 ДОБРОМИР 

МИХАЙЛОВ 

АНДОНОВ 

Стартова помощ за 

отглеждане на овце за 

мляко. 

Кандидатът не отговаря на изискванията на: 

-подточки 1.6.1. и 1.6.3. във връзка с точка 1.6. и 

точка 1.10. от Раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост“ от Условия за кандидатстване; 

-подточки 3.2.1 и 3.2.3. във връзка с точка 3.2. от 

Раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на 

кандидатите“ от Условия за кандидатстване; 

-точки 1.3., 1.4.1., 1.4.2. и подточка 1.8.1. във 

връзка с точка 1.8. от Раздел 13.1 „Дейности, 

допустими за финансиране“ от Условия за 

кандидатстване; 

-точки 11, 14 и 15 от Раздел 24. „Списък на 

документите, които се подават на етап 

кандидатстване“ и  

-точки 5.6. и 5.8 от Раздел 27. „Допълнителна 

информация“. 

 

18 BG06RDNP001-6.001-1611 Райка  Йорданова 

Демирева 

Райка Йорданова Демирева 

е регистрирана земеделска 
Кандидатът не отговаря на условията на т.3.2.1 от 

Раздел 11.2.Критерии за недопустимост на 
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стопанка на 22.05.2018 г. 

като животновъд, която 

отглежда 63 броя телета 

малачета до 1 г. в с.Нова 

Надежда общ.Хасково  

кандидатите от Условията за кандидатстване - има 

задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от 

ДОПК.  

Кандидатът не отговаря на условията на т.1.4.1 от 

Раздел 13.1.Дейности допустими за финансиране, а 

именно кандидатът не поддържа размер на 

стопанството, с който кандидатства, измерен в 

СПО и не по-малък от левовата равностойност на 

8000 евро СПО, за периода от датата на подаване 

на проектното предложение до осъществяване на 

планираното увеличение най-малко с левовата 

равностойност на 4000 евро измерен в СПО, 

поради извършено преизчисление на СПО за 

стопанската 2019/2020 г., съгласно извършено 

посещение на място.  

Не отговаря на т.1.8.1 от Раздел 13.1.Дейности 

допустими за финансиране, в случая бизнес планът 

не включва поне една инвестиция в дълготрайни 

материални и/или нематериални активи с единична 

цена не по-малка от 700 лв. /заявена е стопанска 

техника в т.5 Бюджет на проектното предложение 

за 700 лв, като в бизнес план е уточнено, че за тази 

сума ще бъдат закупени 18 бр. поилки/.  

Лицето не отговаря на условията и на т.8 от Раздел 

21.2.Оценка на административно съответствие - не 

са отстранени неточностите в табл.8 от бизнес 

план, както и представената основна информация 

на проектното предложение не е разписана към 

датата на подаването му в ИСУН 13.06.2018 г. 
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19 BG06RDNP001-6.001-1105 Динчер Метин 

Мюмюн 

Стартова помощ за 

създаване на стопанство на 

млад фермер - Динчер 

Метин Мюмюн 

Във връзка с т.8 от Раздел 21.2. от Условията за 

кандидатстване при извършване на Оценка на 

административно съответствие и допустимост на 

Проектното предложение е изпратено 

Уведомление чрез ИСУН 2020 за установените 

липси/нередовности.  Липсата на отговор в 

определения 15 – дневен срок води до 

невъзможност за извършване на преценка отговаря 

ли проектното предложение  на изискванията на 

Раздел 11.1, т. 1.7, т. 1.12.1, 1.12.2,  1.2.2, 

1.2.3,1.6.3, т.1.9.3 и т.1.3, Раздел 11.2, т. 3.1.1, 

Раздел 21.2 ,т. 8, Раздел 13.1, т.1.4.1  от 

утвърдените Условия за кандидатстване.  

 

20 BG06RDNP001-6.001-0816 "Таня Агро 2013" 

ЕООД 

Увеличение на 

животновъдното 

стопанство на млад фермер 

и подобряване на 

механизацията 

Във връзка с т.8 от Раздел 21.2. от Условията за 

кандидатстване при извършване на Оценка на 

административно съответствие и допустимост на 

Проектното предложение е изпратено 

Уведомление чрез ИСУН 2020 за установените 

липси/нередовности. Липсата на отговор в 

определения 15 – дневен срок води до 

невъзможност за извършване на преценка отговаря 

ли проектното предложение  на изискванията на 

Раздел 11.1, т. 1.7, т. 1.12.1, 1.12.2, 1.2.5, 1.2.2, 

1.2.3, 1.6.3, т.1.9.3 и т.1.16, Раздел 11.2, т. 3.1.1  от 

утвърдените Условия за кандидатстване.  

 

21 BG06RDNP001-6.001-1048 Васил Силвиев 

Пейчев 

Стартова помощ за 

създаване на стопанство на 

млад фермер - Васил 

Силвиев Пейчев 

Проектното предложение не отговаря на 

изискванията на Раздел 13.1 Дейности, допустими 

за финансиране, т. 1.4.1 от утвърдените Условия за 

кандидатстване, а именно: "бизнес планът трябва 
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да показва, че кандидатът ще подържа 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." 

При разглеждане на проектното предложение и 

съгласно направени справки в регистър "Правни 

основания" за стопанските 2019 и 2020г. 

кандидатът няма регистрирани правни основания 

за стопанисваните от него имоти, което влиза в 

противоречие с т.1.6.1 от Раздел 11.1 Критерии за 

допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване, а именно т.1.6.:„Цялата налична в 

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

да се стопанисва от кандидата: 

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.” 

Проектното предложение не се допуска до 

техническа и финансова оценка поради 

несъответствие с изискванията на Раздел 13.1, т. 1. 

4. 1 и Раздел 11.1, т. 1.6.1 от Условията за 

кандидатстване. 

 

22 BG06RDNP001-6.001-0032 "Агро Хаус Бургас" 

ЕООД 

Млад фермер - Иван 

Георгиев Георгиев 

Във връзка с т.8 от Раздел 21.2. от Условията за 

кандидатстване при извършване на Оценка на 

административно съответствие и допустимост на 

Проектното предложение е изпратено 
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Уведомление чрез ИСУН 2020 за установените 

липси/нередовности.  Липсата на отговор в 

законоустановения 15 – дневен срок води до 

невъзможност за извършване на преценка отговаря 

ли проектното предложение  на изискванията на 

Раздел 11.1, т. 1.7, т. 1.12.1, 1.12.2, 1.2.5, 1.2.2, 

1.2.3, 1.6.3 и т.1.16, Раздел 11.2, т. 3.1.1  от 

утвърдените Условия за кандидатстване.  

 

23 BG06RDNP001-6.001-1086 Таня Димитрова 

Савова 

Стартова помощ за 

създаване на стопанство на 

млад фермер - Таня 

Димитрова Савова 

На основание чл. 34, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 18, 

ал. 2 от Постановление № 162 на Министерски 

съвет от 5 юли 2016 г. във връзка с Раздел 21.2, т. 8 

и т.9 от Условията за кандидатстване, утвърдени 

със Заповед РД 09-239 от 12.03.2018 г., изменени 

със Заповед РД 09-270 от 26.03.2018 г. и Заповед 

РД 09-211 от 25.02.2020 г. на зам.министъра на 

МЗХГ, изпратено е чрез ИСУН 2020, уведомление 

№ BG06RDNP001-6.001-1086-M002 от 09.07.2020 

г. за установени липси и нередовности, което 

съдържа  информация, че не отстраняването на 

нередовностите в срок може да доведе до 

прекратяване на производството по отношение на 

кандидата.   

В регламентирания 15 - дневен срок, до 23.07.2020 

г., кандидатът не е  представил отговор и не е 

приложил изискуемите документи. 

 

24 BG06RDNP001-6.001-0763 Трифон Михайлов 

Иринов 

Стартова помощ за 

земеделското стопанство на 

Трифон Иринов по 

подмярка 6.1 от Програмата 

Проектното предложение не се допуска до 

техническа и финансова оценка поради 

несъответствие с изискванията на Раздел 13.1 

„Дейности, допустими за финансиране“, т. 1. 4. 1 
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за развитие на селските 

райони за периода 2014-

2020г   

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.“ 

 

25 BG06RDNP001-6.001-1796 Радостин Желязков 

Шумков 

Създаване и експлоатация 

на зеленчукова градина 
Подаденото проектно предложение не е допуснато 

до техническа и финансова оценка по чл. 19 от 

ПМС №162 от 5 юли 2016 година на основание: 

Установено е несъответствие по т. 1.4.1 от Раздел 

13.1 от Условията за кандидатстване, а именно: 

"Бизнес планът трябва да показва, че кандидатът 

ще подържа 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." 

Не са спазени изискванията на т.1.5. от Раздел 11 

„Допустими кандидати“ на Условията за 

кандидатстване. Проектното предложение е 

подадено в съответствие с т.11 от Раздел 23, част 

от Условията за кандидатстване  

Проектното предложение не се допуска до 

техническа и финансова оценка поради 

несъответствие с изискванията на Раздел 13.1, т. 1. 

4. 1, Раздел 11.1, т. 1.5 и т. 1.6.3 от утвърдените 

Условия за кандидатстване. 
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26 BG06RDNP001-6.001-1548 Георги Радоев 

Николов 

Проект по 6.1 "Стартова 

помощ за млади земеделски 

стопани" за отглеждане на 

сливи и домати 

На основание чл. 34, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 18, 

ал. 2 от Постановление № 162 на Министерски 

съвет от 5 юли 2016 г. във връзка с Раздел 21.2, т. 8 

от Условията за кандидатстване, на кандидата е 

изпратено уведомление № BG06RDNP001-6.001-

1548-M003 чрез ИСУН относно установените 

нередовности. Уведомлението съдържа и 

информация, че неотстраняването на 

нередовностите в срок може да доведе до 

прекратяване на административното производство. 

В 15 дневен срок от изпращане на съобщението за 

публикувано писмо в ИСУН е следвало кандидата 

да представи изисканите доказателствени 

документи, необходими за отстраняване на 

констатираните липси и нередовности.  

Крайният срок за отговор на уведомителното 

писмо чрез електронния профил в ИСУН е бил 

16.07.2020 г. В регламентирания 15 - дневен срок 

не е получен отговор. Съгласно чл. 32 ал. 2 от 

Процедурата 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. 

 

27 BG06RDNP001-6.001-1265 Ивелин Динков 

Георгиев 

Развитие на стопанството 

на ЗП Ивелин Динков 

Георгиев 

Не са спазени на изискванията на т. 1. 2. 1 и т. 1. 2. 

2 във връзка с т. 1. 3 от същия раздел; на точка 

1.2.5. във връзка с т. 1.5; на точка 1.7 от раздел 11.1 
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„Критерии за допустимост на кандидатите“  на 

точка 6, точка 7, точка 11., точка 12., точка 14., и 

точка 15. от раздел 24 „Списък на документите, 

които се подават на етап кандидатстване:“ точка 

1.6.3 от Раздел 11.1 Критерий за допустимост на 

кандидатите; попада в обхвата на т. 2.1. и т. 3.2.1 

от раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на 

кандидатите“ и попада в хипотезата на точка 4.2. 

от раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на 

кандидатите“ от Условията за кандидатстване. 

 

28 BG06RDNP001-6.001-0285 Красимир Малинов 

Антов 

Създаване и развитие на 

стопанство на млад 

земеделски стопанин 

/Красимир Антов/ 

1. Не са изпълнени изискванията на Условията за 

кандидатстване в 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. 2. Не е изпълнено 

изискването на Условията за кандидатстване в 

Раздел 11 Допустими кандидати, 11.1 Критерии за 

допустимост на кандидатите, т. 1.2.5. кандидатите 

да са собственици и/или наематели на 

животновъдния обект, използван за 

животновъдната дейност. Животновъден обект 

(пчелин) с рег. № 5202600068 описан в проектното 

предложение на кандидата с местонахождение с. 

Нови Чифлик, при посещението на място се 

намира в землището на село Друмохар с увеличен 

броя на пчелните семейства и нов рег.№ 

2382740098. 3.Икономическият размер на 

стопанството измерен в СПО е 5059,91 евро, на 
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основание направено посещение на място и 

измерени площи от служител на РТИ. Установено 

е, че има и промяна във вида на културите 

посочени в проектното предложение, както и че 

кандидатът вече не стопанисва имотите, намиращи 

се в едно от землищата описани от него а именно 

парцелите в село Нови чифлик. 

 

29 BG06RDNP001-6.001-0940 Петър Иванов 

Кочов 

Отглеждане на овощна 

градина с череши и 

създаване на нова овощна 

градина от череши и сливи 

от младия фермер - Петър 

Кочов 

Кандидатът има договор за аренда от 12.09. 2015 г., 

изтекли са повече от 24 месеца от срока на 

договора към датата на подаване на проектното 

предложение. Представените в отговор документи 

-декларация от страните по договора, нотариално 

заверена на 17.07.2020г и допълнително 

споразумение към договор №5359/12.09.2015, 

което не е нотариално заверено и не е вписано в 

агенцията по вписвания, не обосновават изтеклия 

срок и не могат да бъдат приети за допустими. 

Вследствие на установените факти и 

обстоятелства, проектното предложение не се 

допуска до техническа и финансова оценка поради 

несъответствие с изискванията на Раздел 11.1 

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

5., подточка 1. 5. 2 от Условията за кандидатстване. 

 

30 BG06RDNP001-6.001-0078 Никол Николаева 

Бумбарова 

Създаване и развитие на 

стопанство на млад 

земеделски стопанин - 

Никол Николаева 

Бумбарова 

1. Не са изпълнени изискванията на Условията за 

кандидатстване в Раздел 11 Допустими кандидати, 

11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, т. 

1.2.3.  

2. Не са изпълнени изискванията на Условията за 

кандидатстване в Раздел 11 Допустими кандидати, 
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11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, т. 

1.2.4 

 3. Икономическият размер на стопанството 

измерен в СПО е 0,00 (нула) евро, на основание 

направеното посещение на място, при което е 

установено, че кандидатът не стопанисва 

описаните в проектното предложение имоти и е 

прекратил земеделската си дейност през 2018г.  

4. Кандидатът не отговаря на изискванията на 

Условията за кандидатстване в Раздел 11 

Допустими кандидати, 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“ и т. 1.6.1 „ 

Земята да е 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“. 

 

31 BG06RDNP001-6.001-0603 Васил Валентинов 

Спасов 

Стартова помощ за млади 

земеделски стопани 

Не са изпълнени изискванията на Условията за 

кандидатстване в 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“ , а 

икономическият размер на стопанството, измерен в 

СПО е 7969,51 евро, на основание измерени площи 

при извършено посещение на място.  
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32 BG06RDNP001-6.001-0826 Александър 

Георгиев Пармаков 

Създаване и развитие на 

стопанство на млад 

земеделски стопанин - 

Александър Пармаков 

Кандидатът е недопустим за подпомагане по 

подмярка 6.1, тъй като не са изпълнени 

изискванията на Условията за кандидатстване в 

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“, а икономическият размер 

на стопанството, измерен в СПО е 7460,91евро, на 

основание измерени площи от служител на РТИ 

при извършено посещение на място. Кандидатът е 

описал в КЛПМ, че вече не стопанисва част от 

имотите, заявени в ПП. 

 

33 BG06RDNP001-6.001-1443 Стефан Стефчов 

Масленков 

Проект по подмярка 6.1 

"Стартова помощ за млади 

земеделски стопани" за 

отглеждане на трайни 

насаждения – череши по 

конвенционална 

технология. 

Кандидатът не отговаря на условията в т. 1.4.1 от 

Раздел 13.1 "Дейности, допустими за финансиране" 

и 1.6.1 от Раздел 11.1 Критерии за допустимост на 

кандидатите от Условията за кандидатстване по 

подмярката. Съгласно 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., като съгласно  т. 1.6.1 от 

Раздел 11.1 Критерии за допустимост на 

кандидатите от Условията за кандидатстване, 

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

 

34 BG06RDNP001-6.001-1022 Дарина Асенова 

Кирянска 

Дарина Асенова Кирянска ПП не се допуска до техническа и финансова 

оценка на основание т. 1.2.4 във връзка с т. 1.2.3 и 

на основание т. 1.6 в частта т. 1.6.3 от раздел 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“, на 

основание т. 2.1 и т. 2.2 от Раздел 27 

„Допълнителна информация“, т. 3.2.1 от раздел 

11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите“ 

и на основание т. 1.3.2 от раздел 13.1 „Дейности, 

допустими за финансиране“ на Условията за 

кандидатстване. 

 

35 BG06RDNP001-6.001-0631 Юлия Иванова 

Ризова 

Юлия Иванова Ризова На основание т.1 от Раздел 24 „Списък на 

документите, които се подават на етап 

кандидатстване“ и съгласно образец Приложение 

№ 10 „Основна информация за проектното 

предложение“ от Раздел 28 “Приложения към 

Условията за кандидатстване“, на основание т. 2.1 

и т. 2.2 от Раздел 27 „Допълнителна информация“, 

на основание т. 3.2.1 от раздел 11.2 „Критерии за 

недопустимост на кандидатите“, на основание т. 

1.2.4, на основание т.1.4 и на основание т. 1.6 в 

частта т.1.6.1 и т. 1.6.3 от раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“, на основание т. 1.3.2 

и т.1.4.2 от раздел 13.1 „Дейности, допустими за 
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финансиране“ и на основание т.1.2.1 от Раздел 18 

“Минимален и максимален срок за изпълнение на 

проекта“ на Условията за кандидатстване 

проектното не се допуска до техническа и 

финансова оценка. 

 

36 BG06RDNP001-6.001-1110 Мони Любенов 

Стаменов 

"Стартова помощ за млади 

земеделски стопани" 

подмярка 6.1 от мярка 

"Развитие на стопанства и 

предприятия" от 

Програмата за развитие на 

селските райони за периода 

2014-2020 г. 

На основание т. 1.2.3 и на основание т. 1.6 в частта 

т. 1.6.3 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“, на основание т. 3.2.1 от раздел 11.2 

„Критерии за недопустимост на кандидатите“ и на 

основание т. 1.2, т. 1.3.2, т. 1.4.1 и т.1.4.2 от раздел 

13.1 „Дейности, допустими за финансиране“ на 

Условията за кандидатстване проектно 

предложение с регистрационен № BG06RDNP001-

6.001-1110 в ИСУН подадено 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 

Програма за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 г. не се допуска до техническа и 

финансова оценка. 

 

37 BG06RDNP001-6.001-1669 Ана Ангелова  

Бекташева 

Отглеждане на 2,1 дка 

домати-оранжерийни, 2,9 

дка краставици на открито 

и създаване на 6 дка 

биологични сливи 

1.Не е  предоставен   документ, от компетентния 

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

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

2.  Недопустим по т. 1. 2. 6.  Допустими за 

подпомагане са кандидати, които са 

микропредприятия или малки предприятия по 

смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и 

средните предприятия (ЗМСП) -В подадената 

декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП - Приложение № 
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11 не е посочена финансовата година и не може да 

се прецени дали кандидата е микропредприятие.                                                 

3.Попада в обхвата на условията за недопустимост 

за подпомагане, посочени в т.3.2.1, от Раздел 11.2 

„Критерии за недопустимост на кандидатите“, а 

именно: „имат задължения за данъци и 

задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата.            

4.Не е представен официален документ, 

удостоверяващ семейното положение на кандидата 

към датата на подаване на проектното 

предложение.                       

                                      

38 BG06RDNP001-6.001-1589 "СЕНАДА" ЕООД Открито производство на 

домати- полско отглеждане 

Не е  предоставен   документ, който е 

задължителен съгласно Условията за 

кандидатстване - раздел 24 „Списък на 

документите, които се подават на етап 

кандидатстване“ т.15 „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 
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на защитените територии и защитените зони); 

(Представя се във формат „pdf“ или “jpg”) (Когато 

този документ не е представен към датата на 

подаване на проектното предложение, кандидатът 

трябва да го представи най-късно в срока по т. 8 от 

Раздел 21.2) 

 

39 BG06RDNP001-6.001-0671 Мериха Реджеп 

Чолак 

Стартова помощ за 

създаване на стопанство на 

млад фермер 

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 10.07.2020г  е 

изпратено уведомително писмо за предоставяне на 

допълнителна информация с рег.№ 

BG06RDNP001-6.001-0671-М003 за отстраняване 

на констатираните липси и нередности. В 

регламентирания срок от 15 дни не е предоставен 

отговор. 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 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

1. Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и 

допустимостта по горепосочената процедура могат да подадат възражения чрез ИСУН срещу предложението за отхвърлянето им пред 

изпълнителния директор на ДФЗ, в едноседмичен срок от съобщаването.  

2. За подробните мотиви за недопускане до административно съответствие и допустимост, кандидатите ще бъдат уведомени чрез 

ИСУН. 

 


