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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 №BG06RDNP001-6.007 

 

 

№  

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 BG06RDNP001-6.007-1068 

Красимир Борисов 

Маринов 

Стартова помощ за развитието 

на малкото стопанство на 

Красимир Борисов Маринов 

1. Не е спазено изискването по т. 4 от Раздел 13.1 Дейности, 

допустими за финансиране от Условията за кандидатстване, а именно 

Бизнес планът да показва, че кандидатът ще поддържа най-малко 

икономическия размер на стопанството, измерен в СПО, с който 

кандидатства. 2. Във връзка с т. 2.2., в), бб) от Раздел 11.2 не са 

предоставени изискани документи за агротехнически мероприятия, 

торове, препарати, продажби за отглежданата култура. 3. По т. 6 

буква г) от Раздел 21.2 на 26.08.2020 е изпратено копие от Контролен 

лист от посещение на място /BG06RDNP001-6.007-1068-М001 – чрез 

ИСУН 2020/, с който кандидата е уведомен за констатираните 

несъответствия. Съгл. т.6 буква д) от Раздел 21.2 не се е възползвал 

от възможността да възразите срещу направените констатации в 

едноседмичен срок.  

2 BG06RDNP001-6.007-1609 Лиляна Стефанова Цанкова 

Стартова помощ за развитието 

на малкото стопанство на 

Лиляна Цанкова 

Не са спазени изискванията по т. 3.4, т. 5 и т. 8 от Раздел 13.1 

Дейности допустими за финансиране. По реда на т.8 от Раздел 21.2 от 

Условията за кандидатстване е изпратено Уведомително писмо № 

BG06RDNP001-6.007-1609-M001, на което не е постъпил отговор в 

указания срок с изисканите допълнителни документи и информация. 

Съгласно т. 9 от Раздел 21.2 неотстраняването на нередовностите в 

срок води до прекратяване на производството по отношение на 

кандидата. 
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3 BG06RDNP001-6.007-2077 Валери Костов Димитров Пчеларство 

1. Кандидата попада в обхвата на т.1.6 и т.10 от Раздел 11.2 Критерии 

за недопустимост. Установен е анулиран проект по мярка 141 

"Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на 

преструктуриране" в следствие на отказ от четвърто плащане с номер 

24/141/09649 от 04.03.2013 г. по отношение на съпругата на 

кандидата Йоана Ангелова Пройкова. 2. По реда на т.8 от Раздел 21.2 

от Условията за кандидатстване е изпратено Уведомително писмо № 

BG06RDNP001-6.007-2077-M001, на което не е постъпил отговор в 

указания срок с изисканите допълнителни документи и информация. 

Съгласно т. 9 от Раздел 21.2 неотстраняването на нередовностите в 

срок води до прекратяване на производството по отношение на 

кандидата. 

4 BG06RDNP001-6.007-2155 Айхан Исмет Хаккъ 

Отглеждане на череши, кайсии и 

сливи 

1. Проектното предложение попада в обхвата на т. 2.2, подт.в – бб от 

Раздел 11.2 Критерии за недопустимост на кандидатите от Условията 

за кандидатстване. 2. Не са изпълнени изискванията по т.3.1, буква а) 

и т.4 от раздел 13.1 Дейности, допустими за финансиране за 

доказване жизнеспособността на земеделското стопанство. По 

т.3.1,б.а) - Увеличението на икономическия размер на стопанството 

спрямо първоначалния такъв е под левовата равностойност на 2000 

евро, измерен в СПО. По т.4 - Икономическия размер за първа и 

втора стопанска година намалява спрямо началния, в резултат от 

замяната на отглежданата култура фъстъци с угар. 

5 BG06RDNP001-6.007-0693 Светлозар Кирилов Зхариев 

Развитие на малко стопанство в 

сектор растениевъдство и 

пчеларство 

Кандидатът не отговаря на условията по т. 2.2 от Раздел 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване. 

6 BG06RDNP001-6.007-1404 Гинка Христова Димитрова 

Отглеждане и увеличаване на 

броя на пчелните семейства по 

методите на биологичното 

производство в пчелин на Гинка 

Христова Димитрова  

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 4 от Раздел 13.1 

„Дейности, допустими за финансиране“ от Условията за 

кандидатстване. 
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7 BG06RDNP001-6.007-1926 Пенка Кръстева Делчева 

Проект за развитие на малко 

растениевъдно стопанство с 

отглеждане на картофи 

Кандидатът попада в обхвата на условията за недопустимост за 

подпомагане по т. 1.6. и т. 10 от Раздел 11.2 „Критерии за 

недопустимост на кандидатите“ и не отговаря на изискванията по т. 

2.3, и т. 9 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ . 

8 BG06RDNP001-6.007-0344 Стефко Пенев Великов 

Финансиране на малкото 

стопанство на Ст.П.Великов за 

неговото развитие 

Кандидата е недопустим по т.3.4 и т.4 от Раздел 13.1 „Дейности, 

допустими за финансиране“ от Условията за кандидатстване. Не е 

представен отговор от кандидата по установеното несъответствие и 

той попада в хипотезата на т. 2.2., буква „бб)“, от раздел 11.2 

“Критерии за недопустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване. 

9 BG06RDNP001-6.007-1598 

СТОЯН МАРИНОВ 

КОЦЕВ  

Икономическо развитие и 

укрепване на земеделско 

стопанство за отглеждане на 

пчелни семейства 

Не са представени документи във връзка с т. 8 от раздел 21. 2. 

“Оценка на административно съответствие и допустимост“. 

Кандидатът попада в хипотезата на т. 2.2., буква „бб)“ от раздел 11.2 

“Критерии за недопустимост на кандидатите“. Не отговаря на 

изискването по т.14 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ от Условията за кандидатстване. Не е допустим по т.3.4 

от раздел 13.1.Дейности, допустими за финансиране. 

10 BG06RDNP001-6.007-1708 Димитър Димов Димитров 

Отглеждане и разрастване на 

пчелни семейства 

Не са представени документи във връзка с т. 8 от раздел 21. 2. 

“Оценка на административно съответствие и допустимост“. 

Кандидатът попада в хипотезата на т. 2., т.4 и т. 2.2., буква „бб)“, от 

раздел 11.2 “Критерии за недопустимост на кандидатите“ от 

Условията за кандидатстване. 

11 BG06RDNP001-6.007-1916 Станислав Петров Латев 

Отглеждане и разрастване на 

пчелни семейства 

Кандидатът попада в хипотезата на т. 2.2., буква „бб)“, т. 2 и т. 4 от 

раздел 11.2 “Критерии за недопустимост на кандидатите“ от 

Условията за кандидатстване. Не отговаря на изискванията на т. 12.4, 

т.13 и т.14 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“. 

12 BG06RDNP001-6.007-1922 Стефан Петков Радев 

Икономическо развитие и 

модернизиране на малко 

земеделско  стопанство 

Кандидатът попада в хипотезата на т. 2.2., буква „бб)“, т. 2 и т. 4 от 

раздел 11.2 “Критерии за недопустимост на кандидатите“ от 

Условията за кандидатстване. Не отговаря на изискванията на т. 12.3 

и попада в хипотезата на т. 9.1 от раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“. 
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13 BG06RDNP001-6.007-0105 Валерий Крумов Децолов 

СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА 

ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКО 

СТОПАНСТВО С 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЧЕЛНИ 

СЕМЕЙСТВА 

Не са изпълнени разпоредбите на т.9.2 от Раздел 13.1.Дейности, 

допустими за финансиране. Поради невъзможност да бъде направена 

справка от електронният портал на Министерството на правосъдието  

по служебен път, кандидатът попада в хипотезата на т.2.1 към Раздел 

11.2 . Критерий за недопустимост на кандидатите.  Съгласно т.8 от 

Раздел 21. 2. Оценка на административно съответствие и 

допустимост  е изпратено 15 – дневно уведомително писмо за 

нередовности, на което кандидата в срока до 20.10.2020 г. не е 

представил отговор .Не са спазени изискванията на т.8 и т.9 от Раздел 

21. 2. Оценка на административно съответствие и допустимост. 

14 BG06RDNP001-6.007-1801 Венизел Николов Станков 

Създаване на земеделско 

стопанство на Венизел Станков. 

Към дата на кандидатстване - 24.09.2019 год. кандидата отглежда 6 

бр. кози , които не са посочени при изчисление на първоначално 

СПО. При направено запитване на основание т.8 от Раздел 21.2, 

същите са заличени от ЖО на дата 13.10.2020 год. При включването 

им към първоначалното СПО, същото надвишава 7999 евро.Не са 

спазени условията на т.2.3 , Раздел 11.1. Критерий за допустимост на 

кандидатите от Условията за кандидатстване 

15 BG06RDNP001-6.007-1454 

ИНОВА ТОП ГРИЙН 

ЕООД 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРАЙНИ 

НАСАЖДЕНИЯ - СЛИВИ 

Кандидатът не изпълнява изискванията на  т.2.2 от Раздел 11.1. 

Критерий за допустимост от Условията за кандидатстване, за 

доказване на  най-малко 33 на сто приход от земеделска дейност от 

общите си приходи/доходи за предходната календарна година. 

16 BG06RDNP001-6.007-2452 Владимир   Денев  Вълев 

Отглеждане на кози майки и 

кози други в землището на с. 

Долен, общ. Сатовча, обл. 

Благоевград. 

Кандидатът не изпълнява изискванията на  т.2.2 от Раздел 11.1. 

Критерий за допустимост от Условията за кандидатстване, за 

доказване на  най-малко 33 на сто приход от земеделска дейност от 

общите си приходи/доходи за предходната календарна година. Не са 

изпълнени изискванията и на т.11 и т.12.3 от раздел 11.1 Критерий за 

допустимост на кандидатите. 



 

 

ДПМРСР/ДЧМ  

Версия  1 

стр. 5 от 51 
ПРИЛОЖЕНИЕ 134_23 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

17 BG06RDNP001-6.007-1964 ФАТМЕ МЕХМЕД АДИЛ 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРАЙНИ 

НАСАЖДЕНИЯ - КАЙСИИ 

1. В Приложение № 1 от условията за кандидатстване прикачено с 

подаденото проектно предложение е посочено името Ерджан 

Мустафа Юсеин и култури определящи началния стандартен 

производствен обем сливи, лук и царевица за зърно. Данните в 

Приложение 1 не са за кандидат Фатме Мехмед Адил. 2. Съгласно т. 

8 от секция 21.2 Оценка на административно съответствие и 

допустимост от Условията за кандидатстване на 12.10.2020 г. е 

изпратено уведомително писмо за нередовности и е определен 15 – 

дневен срок за тяхното отстраняване. В отговор, на 27.10.2020г. 

предоставя Приложение № 1 от Условията за кандидатстване - 

Декларация за изчисление на началния стандартен производствен 

обем на стопанството към датата на подаване на проектното 

предложение със своето име и данни за стопанството. Съгласно т. 9 

от секция 21.2 Оценка на административно съответствие и 

допустимост от Условията за кандидатстване отстраняването на 

нередовностите не може да води до подобряване на качеството на 

проектното предложение. 

18 BG06RDNP001-6.007-1455 

Изабел Адрианова 

Тодорова 

Създаване на земеделско 

стопанство на Изабел Тодорова. 

1. Съгласно т. 8 и т. 9 от Раздел 21.2 Оценка на административно 

съответствие и допустимост от Условията за кандидатстване до 

кандидата е изпратено през ИСУН уведомително писмо за 

нередовности с 15 – дневен срок за тяхното отстраняване. В срока, 

кандидатът не отговаря на 15-дн.писмо.Кандидатът попада в 

хипотезата на изискванията на т.2 от раздел11.2.Критерии за 

недопустимост на кандидатите, поради некоректно попълнен 

документ съгласнот.8 от раздел 24. Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване от Условията за кандидатстване. 

19 BG06RDNP001-6.007-1156 

Албена Георгиева 

Георгиева 

Отглеждане на зеленчукови 

култури в малкото стопанство на 

Албена Георгиева 

1. Съгласно т. 8 и т. 9 от Раздел 21.2 Оценка на административно 

съответствие и допустимост от Условията за кандидатстване до 

кандидата е изпратено през ИСУН уведомително писмо за 

нередовности с 15 – дневен срок за тяхното отстраняване. В срока, 

кандидатът не отговаря на 15-дн.писмо. 2. Приложен Вх. № ОВОС-

1694 от 10.09.2019 към РИОСВ – Пловдив и Приложение № 12 към 

Условията за кандидатстване. Няма приложен документ съгласно т. 

25 от раздел 24. Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване, поради което не изпълнява изискването на т. 6.3 от 

раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите. 
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20 BG06RDNP001-6.007-0492 Йордан Сашев Гайчев 

Стартова помощ за развитие на 

малко пчеларско стопанство 

1.Кандидатът не изпълнява изискванията на  т.2.2  от Раздел 11.1. 

Критерий за допустимост от Условията за кандидатстване,2. На 

кандидата е изпратено уведомително писмо, съгласно т. 8 от Раздел 

21.2 Оценка на административно съответствие и допустимост. В 

отговор на 27.10.2020 г. предоставя коригирана Годишна данъчна 

декларация за 2018г. и Приемо-предавателен протокол между 

кандидата и друго физическо лице с дата 10.06.2018г. Съгласно т. 9 

от секция 21.2 Оценка на административно съответствие и 

допустимост от Условията за кандидатстване отстраняването на 

нередовностите не може да води до подобряване на качеството на 

проектното предложение. 

21 BG06RDNP001-6.007-0367 Гюнер Фикри Идриз 

Стартова помощ за развитието 

на малки стопанства 

1. При изчисление на началния икономически размер на 

стопанството, измерен в СПО са включени и данните на 

земеделското стопанство на съпругата на кандидата и се получава 

7544,88 евро СПО. Икономическият размер на стопанството към 

годината на проверка изпълнението на бизнес плана, определено 

спрямо датата посочена от кандидата е 9328,52 евро СПО. 

Увеличението на икономическия размер на стопанството спрямо 

първоначалния размер измерен в СПО е 1783,64 евро СПО. Не са 

изпълнени изискванията на т. 3.1. б.а) и т.5 от Раздел 13.1.Дейности, 

допустими за финансиране. 

22 BG06RDNP001-6.007-0451 Руска Атанасова Йорданова 

Подпомагане развитието на 

малкото земеделско стопанство 

на Руска Атанасова Йорданова 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.3. от раздел 11.1 

Критерии за допустимост на кандидатите, след извършено 

преизчисление на първоначалния икономически размер на 

стопанството. 2.Кандидатът не отговаря на изискванията на  т. 2.6 и 

т.12.4 от Раздел 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите.  

23 BG06RDNP001-6.007-2603 НЕТЪЛ ООД Отглеждане на пчели 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.2 и т.12.3 от раздел 

11.1. Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 
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24 BG06RDNP001-6.007-2540 Никола Петров Николов 

Стартова помощ за развитието 

на ферма за овце 

 На 23.10.2020 г., чрез Информационна система за управление и 

наблюдение (ИСУН) е изпратено Уведомително писмо по т. 8 от 

Раздел 21.2.Оценка за административно съответствие и допустимост 

от Условията за кандидатстване, като в срока не е предоставен 

отговор от кандидата чрез ИСУН. Кандидатът не отговаря на 

изискванията на т.2.4 и т.6 и подточка 6.3 от раздел 11.1.Критерии за 

допустимост на кандидатите.  Не са спазени изискванията на т.18 и 

т.19 от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите. 

Проектното предложение не отговаря на изискванията нат.3.1 и т.3.3 

от Раздел 13.1.Дейности, допустими за финансиране.Към проектното 

предложение не са представени документи по т.26 от Раздел 

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

Не са представени коректно попълнени декларации по т.7 и т.8 от 

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

кандидатстване. 

25 BG06RDNP001-6.007-2138 

ДЕЛА ПЕТКОВА 

ИВАНОВА 

Подпомагане развитието на 

стопанството на Дела Иванова 

при отглеждане на зеленчукови 

култури. 

На 23.10.2020 г., чрез Информационна система за управление и 

наблюдение (ИСУН) е изпратено Уведомително писмо по т. 8 от 

Раздел 21.2 „Оценка за административно съответствие и 

допустимост“от Условията за кандидатстване, като в срока 

07.11.2020 г. не е предоставен отговор на писмото чрез ИСУН. .1. 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.6 от Раздел 11.1 от 

Условията за кандидатстване.  2.Не е представен документ по т.25 от 

раздел 24.Списък на документи, които се подават на етап 

кандидатстване, във връзка с вх.№ от РИОСВ-  №ОВОС-1895 от 

26.09.2019 г. на РИОСВ, гр. Пловдив, с което не са спазени 

изискванията на т.6.3 от раздел 11.1 от Условията за кандидатстване. 

3. Подадена е некоректно попълнена декларация за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, с което не са спазени 

изскванията на т.2 от раздел 11.2.Критерии за недопустимост на 

кандидатите .4. Липсват документи по т.26 от Раздел 24.Списък на 

документи , които се подават на етап кандидатстване/справки от 

Националният осигурителен институт (НОИ). 5. Кандидатът не 

отговаря на изискванията  на т.2.2 и т.12.4 от Раздел 11.1 от 

Условията за кандидатстване. 

26 BG06RDNP001-6.007-1988 

Маргарита Добрева 

Атанасова 

Финансиране  на ЗС   Маргарита 

Добрева Атанасова за 

отглеждане на пчелни семейства 

Кандидатът не отговаря на изискванията на точка 2.5 от Раздел 11.1 

от Условията за кандидатстване, както и на т.17от  Раздел 24 от 

Условията за кандидатстване. 



 

 

ДПМРСР/ДЧМ  

Версия  1 

стр. 8 от 51 
ПРИЛОЖЕНИЕ 134_23 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

27 BG06RDNP001-6.007-1137 Стефан Ганчев Стефанов 

Стартова помощ за 

икономическо развитие и 

укрепване на земеделското 

стопанство на Стефан Стефанов 

с основна дейност отглеждане на 

трайни насаждения – череши 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.4 от Раздел 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване.  

28 BG06RDNP001-6.007-0291 Ивайло Димитров Лазаров 

Икономическо развитие и 

укрепване на земеделско 

стопанство за отглеждане на 

пчелни семейства 

Съгласно  т.8 и т.9 от Раздел 21.2 „Оценка на административно 

съответствие и допустимост“ от Условия за кандидатстване на 

24.11.2020г. до кандидата е изпратено в ИСУН Уведомление за 

предоставяне на допълнителна информация, с краен срок за отговор 

20.11.2020. В цитираният срок бенефициента не предоставя 

изисканата с писмото информация и документи. Съгласно т.6 от 

Раздел 21.2. е направен опит за извършване на посещение на място на 

20.08.2020, на което бенефициента не е присъствал. За 

осъществяване на посещението на място е направен многократен 

опит за връзка с бенефициента на посоченият телефонен номер в 

ИСАК. От извършеното посещение на място не може да се прецени 

дали кандидатът отговаря на т.2.3 от Раздел 11.1 от Условията за 

кандидатстване  

29 BG06RDNP001-6.007-0018 Стоян Дочев Шахънски 

Отглеждане на пчелни семейства 

и трайни насаждения 

Съгласно  т.8 и т.9 от Раздел 21.2 „Оценка на административно 

съответствие и допустимост“ от Условия за кандидатстване е 

изпратено през ИСУН уведомително писмо на 25.11.2020 г. с краен 

срок за отговор 09.12.2020 г. , като в срока не е получен отговор. В 

приложената Справка-Декларация за приходите от земеделска 

дейност в Таблица 3 кандидатът е посочил получена финансова 

помощ субсидия за de minimis от ДФЗ сума в размер на 340 лв., 

същата сума е посочена и в ГДД в Приложение № 3-доходи от друга 

стопанска дейност с код 3011. След направена справка в ОФО на 

ДФЗ, се установи че няма такава изплатена сума за 2018 г. 

Кандидатат не отговаря на изискванията на т.2.2 от Раздел 11.1 от 

Условията за кандидатстване.В представеното становище от РИОСВ-

Плевен с изх.№2750(1) от 20.05.2019 г. не е посочен имот 

№75054.474.5-26.001 дка, който е заявен, като пчелин в Таблица 1 

„Налична за стопанството земя“ от Бизнес- плана. След направена 

справка в Регистър ”Животни и Пчелини” е установено намаляване 

на броя на отглежданите пчелни семейства до 12 месеца преди датата 

на подаване на проектното предложение от 80 броя на 60 броя. Няма 
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представени документи по т.26 от Раздел 24.Списък на документи, 

които се предоставят на етап кандидатствмане.  

30 BG06RDNP001-6.007-0536 

СУНАЙ ДЖЕВДЖЕТОВ 

ШАМОВ 

Стартова помощ на стопанството 

на Сунай Джевдетов Шамов  

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.1 от Раздел 11.2. 

Критерии за недопустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване, поради факта че лицето е „ОСЪЖДАНО“ по чл.234, 

ал.1 вр.Чл.55, ал.1, т.1 от НК. 

31 BG06RDNP001-6.007-0980 

Доротея Маринова 

Маринова 

Стартова помощ за развитието 

на малкото стопанство на 

Доротея Маринова Маринова 

Кандидатът не отговаря на изискванията на  точка 2.2 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 

32 BG06RDNP001-6.007-1623 Пенка Колева Йончева 

Стартова помощ за развитието 

на малкото стопанство на Пенка 

Йончева 

Съпругът на кандидата е регистриран по реда на Наредба 3 от 1999г. 

и има отделно стопанство. Извършено е преизчисление на 

икономическия размер на стопанството. В резултат на 

преизчислението началният икономически размер на стопанството, 

измерен в стандартен производствен обем (СПО) е 10618,04 евро. 

Този размер на стопанството надхвърля допустимата максимална 

граница от 7999 евро. 2.Кандидатът има издадени заповеди за 

одобрение по Наредба № 28 от 2008 г. При направена справка в 

направление „Селски райони 2007-2013г“ в ИСАК се установи, че не 

е получил всичките плащания по реда на Наредба № 28 от 2008 г., 

поради неподадена заявка за четвърто плащане. 

33 BG06RDNP001-6.007-1658 Иван Николаев Бояджиев 

Отглеждане на овощни и 

зеленчукови култури, пчелни 

семейства и увеличаване на броя 

на пчелните семейства в 

стопанство на Иван Николаев 

Бояджиев  

Проектното предложение не отговаря на изискванията посочени в 

т.2.2,  буква„в“ и буква„бб“ от  Раздел 11.2.Критерии за 

недопустимост, на т2.2, във връзка с т. 12 и т.12.4 от Раздел 11.1. 

Критерии за допустимост на кандидатите.На основание т.8 от Раздел 

21.2 е изпратено уведомление за нередовности през ИСУН до 

кандидата на 21.09.2020г. с краен срок за отговор 06.10.2020г. В 

посочения срок кандидатът не е отговорил, с което попада в 

хипотезата на т.2.2, буква„в“ и буква„бб“ от  Раздел 11.2.Критерии за 

недопустимост на кандидатите. 
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34 BG06RDNP001-6.007-2292 "Зори 81" ЕООД 

Осигуряване на устойчиво 

развитие и разтеж на малкото 

земеделско стопанство 

Подаденото проектно предложение не отговаря на условията 

посочени в т.2.3 от Раздел 11.1 ”Критерии за допустимост на 

кандидатите” от Условия за кандидатстване. Кампания ДП 2019 на 

имот 38532.025.004 са очертани 3.5 дка орехи, за които в БП липсва 

информация. С писмо за нередовности е изискан документ за право 

на ползване на имота и обосновка, които не са представени. 

Извършено е преизчисление на началния размер на стопанството, 

като са включени и орехите. В резултат на преизчислението 

началният икономически размер на стопанството, измерен в СПО е в 

размер на 8326,92 евро.  

35 BG06RDNP001-6.007-2303 

МАРГАРИТА 

ТРЕНДАФИЛОВА 

КАРАЧОБАНОВА Отглеждане на зеленчуци 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.2 от Раздел 11.1. 

Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 

36 BG06RDNP001-6.007-0160 

ИВАН НИКОЛАЕВ 

АНДРЕЕВ 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЧЕЛНИ 

СЕМЕЙСТВА 

Подаденото проектно предложение не отговаря на изискването на т. 

2.3 от Раздел 11.1. Критерии за допустимост на кандидатите от 

Условия за кандидатстване. Кандидатът е отказал да му бъде 

извършено ПнМ, на основание т.6 от Раздел 21.2 от Условията за 

кандидатстване. На 02.09.2020 чрез ИСУН е изпратено копие от 

КЛПМ с отбелязано несъответствие на 

декларираните данни. Кандидатът не е възразил на констатациите в 

попълнения КЛПМ при което е извършено 

преизчисление в началния размер на стопанството му. 

37 BG06RDNP001-6.007-0326 Ивелина Стоянова Янкова 

Развитие на малкото стопанство 

на Ивелина Стоянова Янкова в 

сектор растениевъдство 

При подаване на проектното предложение е приложено Уведомление 

за план, програма и проект с вх. № 94-00-3154/05.08.2019 г. от 

РИОСВ – Варна.На основание т.8 от Раздел 21.2 от Условията за 

кандидатстване, кандидата е изпратено Уведомително писмо за 

нередовности с което е поискано представяне на документи с които 

да бъдат отстранени неточности по проектното предложение, но 

отговор от кандидата не е получен в 15-дневния срок. Подаденото 

проектно предложение не отговаря на изискването на т. 2.3 и т. 6.3 от 

Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условия за 

кандидатстване. Извършено е преизчисление на началния размер на 

стопанството на кандидата, тъй като началното СПО се формира 

изцяло с едногодишни култури, а при извършеното ПнМ не са 

представени документи за отглежданите през 2019 г. култури. 
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38 BG06RDNP001-6.007-1735 Ведат Хюсеин Емин 

Стартова помощ за развитието 

на малкото стопанство на Ведат 

Хюсеин Емин 

Подаденото проектно предложение не отговаря на изискването на т. 

2.3 от Раздел  11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от 

Условия за кандидатстване. Извършено е 

преизчисление на начално СПО на стопанството съгласно наличните 

култури в подадено заявление по ДПП 2019, както и съгласно 

извършени посещения на място и ПнМ 

от РТИ на заявените за обвързано подпомагане парцели за 2019г.  

39 BG06RDNP001-6.007-1788 Инес Бирол Хаджи 

Развитие на стопанство за 

отглеждане на пчели 

Подаденото проектно предложение не отговаря на изискването на т. 

2.3 от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от 

Условия за кандидатстване.  

40 BG06RDNP001-6.007-2135 

Петранка Андреева 

Атанасова 

Повишаване на икономическата 

устойчивост на стопанството на 

Петранка Атанасова 

Съгласно установените при посещение на място площи и култури и 

включването им при изчисляване на началното СПО /стандартен 

производствен обем/ на стопанството, началното СПО от 7607,26  

EUR се променя на 8504,54 EUR СПО.  
Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.3. от  Раздел 11.1 

Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване.  

41 BG06RDNP001-6.007-2158 Васил Стефанов Ралчев 

Отглеждане на  домати и 

маслодайна роза 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 8 от 

Раздел 13.1.Дейности, допустими за финансиране от Условията за 

кандидатстване, както и на т.19 от Раздел 21.2 „Оценка на 

административно съответствие и допустимост“ от Условията за 

кандидатстване. 

42 BG06RDNP001-6.007-0294 Стоил Димитров Стоилов 

Развитие на малко земеделско 

стопанство с отглеждане на 

пчелни семейства 

Проектното предложение не отговаря на условието  на т. 2.3 и т.9.2 

от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от 

Условията за кандидатстване. В резултат на аминистративни 

проверки за кандидата физическо лице е установено отделно 

земеделско стопанство като едноличен собственик на юридическо 

лице „Чико 68“ ЕООД, с ЕИК 203277392. При преизчисляване на 

общия сбор на земеделските стопанства, притежавани от кандидата 

Стоил Димитров Стоилов, като физическо и юридическо лице, 

икономическия размер на стопанството измерен в стандартен 

производствен обем в евро се равнява на 8 234,82 евро.  

43 BG06RDNP001-6.007-2589 

Шерифе Мехмедова 

Ходжова Отглеждане на зеленчуци 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 2.2 и т.6 

от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от 

Условията за кандидатстване. 
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44 BG06RDNP001-6.007-1334 Анатоли Калчев Йорданов 

Стартова помощ за пчеларското 

стопанство на Анатоли 

Йорданов 

След направена справка е установено, че съпругата на кандидата, 

Вероника Даниелова Йорданова има одобрен проект и подписан 

договор с № 24/112/00782 от 05.02.2009 г. по Наредба № 9 от 2008 г. 

за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по 

ПРСР за периода 2007 – 2013 г. Кандидатът е недопустим за 

подпомагане на основание т.1.3  и т.10 от Раздел 11.2.Критерии за 

недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване. 

45 BG06RDNP001-6.007-1501 Йордан Радев Кавалджиев 

Стартова помощ за развитие на 

малко стопанство на Йордан 

Кавалджиев за отглеждане на 

сливи. 

1.Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 6.1 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване.2. Установена е площ от 1,1 дка, заета с картофи, 

която не е отразена в проектното предложение. При преизчисление 

на начален СПО, увеличението на икономическия размер на 

стопанството спрямо първоначалния размер, измерен в СПО, в 

годината на проверка на неговото изпълнение е в размер на 1748,62 

евро, което води до неспазване на т.3.1, буква"а" от Раздел 13.1 

Дейности, допустими за финансиране от Условията за 

кандидатстване. 

46 BG06RDNP001-6.007-1674 Асан Ариф Гаваз 

Подпомагане на стопанството на 

Асан Гаваз при отглеждане на 

зърнени, етерично-маслени и 

трайни насаждения 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.5 от Раздел 

13.1.Дейности, допустими за финансиране от Условията за 

кандидаттване. Икономически размер към годината на проверка 

изпълнението на бизнес плана е 21 106.23лв. СПО, определена 

спрямо датата, посочена в таблица "Обща информация". 

Икономически размер, измерен в СПО за стопанската 2021/2022 и  за 

стопанската 2023/2024 е 21 002.67лв. СПО.(Съгласно Таблица 5.4. 

Определяне на икономическия размер на стопанството  след 

избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на 

бизнес плана в ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРОЕКТНОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ). 

47 BG06RDNP001-6.007-1785 Антон Благоев Николов 

Стартова помощ за развитието 

на малкото земеделско 

стопанство на Антон Николов 

Кандидатът е осъден с влязла в сила присъда по чл.234,ал.2,т.1 от 

Наказателния кодекс, с което не отговаря на изискванията на т.2.1, 

буква"а" от Раздел 11.2.Критерии за недопустимост на кандидатите 

от Условията за кандидатстване. 
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48 BG06RDNP001-6.007-2512 Николета Иванова Цанкова 

Отглеждане на трайни 

насаждения по подмярка 6.3 

1. Кандидатът няма минимум 33% приход от земеделски дейности, 

съгласно данни в данъчна декларация и справка декларация за 

приходите по образец. Приходите от земеделие не отговарят на 

изискванията на т. 2.2, т.12, т.13, т.14 и т.15 на раздел 11.1 от 

Условията за кандидатстване. 2. Съпругата на кандидата физическо 

лице, е одобрен по Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 

"Създаване на стопанства на млади фермери" по ПРСР за периода 

2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 42 от 2008 г.), с което кандидатът не отговаря 

на изискванията на т.1.3 и т.10 от Раздел 11.2.Критерии за 

недопустимост на кандидатите. 

49 BG06RDNP001-6.007-1640 

Миглена Михайлова 

Гавазова 

Стартова помощ за развитие на 

малкото стопанство на Миглена 

Михайлова Гавазова 

От извършените административни проверки е установено, 

намаляване на броя на отглежданите животни от кандидата, чрез 

прехвърлянето им 8 месеца преди подаване на проектното 

предложение на съпруга, а той след още 3 месеца на баща си. 

Кандидатът попада в хипотезата на т.4 от Раздел 11.2. Критерии за 

недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване. 

50 BG06RDNP001-6.007-0098 Петьо Цанков Минков 

Стартова помощ за развитието 

на малкото стопанство на Петьо 

Минков 

Проектно предложение не се допуска до техническа и финансова 

оценка, поради следното: В приложения бизнес плана, раздел „Обща 

информация“, както и в Основна информация на проектното 

предложение, е записана „избрана крайна дата на периода за 

проверка изпълнението на бизнес плана и крайна дата за подаване на 

заявката за второ плащане по договора за предоставяне на финансова 

помощ“: 20.05.2021 г. В бизнес плана, раздел V.“Производствена 

програма на земеделското стопанство“, Таблица 7. 

„Растениевъдство“, за годината на проверка изпълнението на бизнес 

плана, а именно: II година стопанска 2020/2021, са записани периоди 

на засяване/засаждане на: култура „домати открито производство“: 

01. 05. 2021 г.- 30. 05. 2021 г. и култура „картофи“: 10. 03. 2021 г.- 08. 

04. 2021 г., с което не се изпълнява изискването на т. 2.1., раздел 18 

„Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта“ от 

Условията за кандидатстване.Изпратено е уведомително писмо за 

отстраняване на нередовности с регистрационен номер в ИСУН 

BG06RDNP001-6.007-0098-M001 от 09.10.2020г., с краен срок на 

отговор 23.10.2020 г., отговор не е получен и изисканите документи, 

и обяснения не са прикачени в ИСУН.   
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51 BG06RDNP001-6.007-0325 

Ивелина Пламенова 

Илиева-Кирилова 

Подкрепа за равиващото се 

стопанство на Ивелина Илиева - 

Кирилова 

 На 21.10.2020г. през ИСУН на кандидата е изпратено УП по т. 8 от 

Раздел 21.2 от Условията за кандидатстване с краен срок на отговор 

04.11.2020г. Писмото е отворено, но отговор не е изпратен, поради 

което остават неуточнени следните липси и/или нередности в 

проектното предложение: 1.Не е предоставен документ от 

компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), с което не 

са спазени изискванията на т.6.3 от Раздел 11.1.Критерии за 

допустимост на кандидатите. 2.След извършени административни 

проверки в Агенция по геодезия, картография и кадастър, се 

установи, че не са предоставените актуални скици за имоти номер 

075021 и имот УПИ XIV – 380 в кв.3, с което не са спазени 

изискванията на т.17 от Раздел 24.Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване. 3. В раздел V. Производствена 

програма на земеделското стопанство, Таблица 7, точка 1.1. в бизнес 

плана липсва описание на схемата на засаждане и броя на 

минималния праг на растения в декар на засадените овощни видове, с 

което не са спазени изискванията на т.6 от раздел 13.1.Дейности, 

допустими за финансиране. 

52 BG06RDNP001-6.007-0672 

ЕКАТЕРИНА  

СТЕФАНОВА 

ГЕРГИНОВА 

Стартова помощ за развитие на 

малко смесено стопанство 

1. Предоставените приемо – предавателни протоколи, за доказване на 

приходи от земеделска дейност,от която са сформирани 

приходите/доходите за предходната календарна година от годината 

на кандидатстване не съдържат ЕГН на купувача, което е 

задължителен реквизит, съгласно ЗСч., с което не са спазени 

изискванията на т.12.4 от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на 

кандидатите. 2. При направена проверка в Търговския регистър е 

установено, че кандидатката има регистрирано ЕООД -„Максим – 

2013“, което не е декларирано в основната информация към 

проектното предложение и в Декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП 3. 

В Таблица 1А. „Данни за земеделските площи, които кандидатът не 

обработва или е предоставил на други лица за обработка, но има 

документ за собственост и/или наем и/или аренда“ от БП е 

деклариран имот УПИ IV-144, кв.26, който е описан като 

наследствен имот, но за него не е предоставен документ за 

собственост. 4.Не е предоставен опис на пчелните семейства, заверен 

от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди 

датата на подаване на проектното предложение. На 09.10.2020 г, на 

основание т.8 от Раздел 21.2 е изпратено писмо през ИСУН с искане 

на информация от кандидата и предоставяне на документи за 



 

 

ДПМРСР/ДЧМ  

Версия  1 

стр. 15 от 51 
ПРИЛОЖЕНИЕ 134_23 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 
отстраняване на нередностите, като в срока 23.10.2020 г, документи и 

отговор от кандидатат не са предоставени. 

53 BG06RDNP001-6.007-0728 Ангел Начев Мишев Отглеждане на пчелни семейства 

 При направена проверка се установи, чекандидатът има участие по 

мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на 

преструктуриране" от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2007 - 2013 г., по което не е приключен успешно 

петгодишния ангажимент, не е подадена заявка за пето плащане. В 

отговор на УП с рег.№ BG06RDNP001-6.007-0728-M001 са 

приложени 4 броя епикризи за болнично лечение в периода 

06.05.2013г. – 19.10.2013г. и е дадено обяснение, че поради 

заболяване не е подадена заявка за пето плащане по мярка 

"Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на 

преструктуриране" В издадената Заповед № 03-150-РД/351 от 

25.10.2014г. за отказ за изплащане на финансова помощ на Директора 

на ОД на ДФ „Земеделие“ – Плевен като краен срок за подаване на 

заявка за пето плащане е посочена датата 30.09.2014г. Кандидатът не 

отговаря на изискванията на т.1.6, буква "а" и буква"б" от Раздел 

11.2.Критерии за недопустимост на кандидатите.  

54 BG06RDNP001-6.007-0848 

АТАНАСКА 

СИМЕОНОВА ДЖУРОВА 

Отглеждане на трайни 

насаждения в малкото 

стопанство на Атанаска Джурова 

На 21.09.2020г. през ИСУН  е изпратено УП с рег. номер 

BG06RDNP001-6.007-0848-M001 по т. 8 от Раздел 21.2 от Условията 

за кандидатстване с краен срок на отговор 5.10.2020г. На 19.10.2020г. 

писмото е отворено, но отговор не е изпратен. Постъпила е молба с 

вх.№ 02-6500/5429 от 16.11.2020г. с която кандидатът иска 

предоставяне на възможност за отговор, каквато не може са бъде 

дадена. Остават неуточнени следните липси и/или нередности в 

проектното предложение: 1. При направена проверка е установено, 

че през 2018г. по ДПП са декларирани площи в размер на 2,82 ха, а 

през 2019г – 1 ха, като не е дадено обяснение за причините за 

намаляване на площите и кандидатът попада в хипотезата на т.4 от 

Раздел 11.2.Критерии за недопустимост н кандидатите. 2. Не е 

предоставен документ от компетентния орган по околна среда 

(РИОСВ/МОСВ/БД),  а само входящ номер за издаването му, което е 

нарушение на т.6.3 от раздел 11.1.Критерии за допустимост на 

кандидатите. 3. Кандидатът не предоставя документи за всички 

имоти които обработва, с което да доказва изпълнението на 

изискванията на т.5 и т.6 от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на 

кандидатите. 



 

 

ДПМРСР/ДЧМ  

Версия  1 

стр. 16 от 51 
ПРИЛОЖЕНИЕ 134_23 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

55 BG06RDNP001-6.007-1861 Светослав Николаев Савов 

Стартова помощ за малкото 

стопанство на Светослав 

Николаев Савов 

Кандидатът не отговаря на изискването на т.2.4, т.5 и т.6.1 от Раздел 

11.1. Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване.  

56 BG06RDNP001-6.007-1949 Николай Христов  Василев 

СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА 

ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКО 

СТОПАНСТВО С 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЧЕЛНИ 

СЕМЕЙСТВА 

 На 09.10.2020г. през ИСУН на кандидата е изпратено УП по т. 8 от 

Раздел 21.2 от Условията за кандидатстване с краен срок на отговор 

23.10.2020г. Писмото не е отворено и съответно отговор не е 

изпратен, поради което остават неуточнени следните липси и/или 

нередности в проектното предложение: 1. При направена 

административна проверка е установено, че към датата на 

кандидатстване кандидатът има още един животновъден обект № 

5792-0331, който не е деклариран в проектното предложение. Не е 

предоставен документ, издаден от официален ветеринарен лекар за 

наличните животни в животновъден обект № 5792-0331 към датата 

на подаване на проектното предложение. 2. Не е предоставен 

документ от компетентния орган по околна среда 

(РИОСВ/МОСВ/БД), а само входящ номер 5041 от 16.09.2019г., с 

което не са спазени изискванията на т.6.3 от Раздел 11.1.Критерии за 

допустимост на кандидатите. 

57 BG06RDNP001-6.007-1996 

Петър  Костадинов 

Къцърков 

Отглеждане на трайни 

насаждения и зеленчукови 

култури и създаване на ново 

трайно насаждение от сливи  в 

стопанството  на Петър 

Костадинов Къцърков  

Кандидатът е недопустим за подпомагене на основание т.2.1, 

буква"а" от Раздел 11.2.Критерии за недопустимост на кандидатите 

от Условията за кандидатстване. Видно от предоставеното от 

кандидата  свидетелство за съдимост с рег. № 2660 от 13.10.2020 год., 

издадено от Районен съд Горна Оряховица, на основание чл. 234, ал.1 

вр. чл. 55, ал.1, т.1 от Наказателния кодекс, същият е осъден на три 

месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал. 1 от НК 

изпълнението на наказанието се отлага за срок от три години от 

влизане в сила на решението на Районен съд Горна Оряховица с дата 

16.02.2018 год. 

58 BG06RDNP001-6.007-2125 

ТЕОДОРА 

ВАЛЕНТИНОВА ИЛОВА 

Стартова помощ за малкото 

земеделско стопанство на 

Теодора Валентинова Илова 

На основание т.8 от Раздел 21.2  е изпратено уведомително писмо с 

ИСУН №BG06RDNP001-6.007-2125-M001 от 21.10.2020г.за 

допълнителна информация, на което Теодора Илова не отговаря. 

Установени са следните липси: 1. Не са приложени СПРАВКА – 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ OТ ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

(Приложение № 6 Към Условията за кандидатстване) и справка от 

Националният осигурителен институт (НОИ), с което не са спазени 

изискванията на т.5 и т.26 от Раздел 24.Списък на документите, 
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които се подават на етапкандидатстване. 2. В БП раздел V. 

“Производствена програма“, за вече насадените сливи и на 

предстоящите за засаждане сливи, не са описани „минимален брой на 

растенията/дка“, което е неизпълнение на изискванията на т.6 от 

Раздел 13.1.Дейности, допустими за финансиране.3. Не е приложен 

„Документ от компетентния орган по околна среда 

(РИОСВ/МОСВ/БД), което е нарушение на изискването на т.6.3 от 

Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите. 

59 BG06RDNP001-6.007-2386 Весела Пешева Петкова Отглеждане на сливи и пъпеши 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.12.3 от 

раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условия за 

кандидатстване с проектни предложения за, тъй като същият е 

ползван от Весела Петкова, след края на предходната стопанска 

година спрямо годината на кандидатстване. С оглед на горното 

приходите от земеделска дейност, се преизчисляват и редуцират на 

5,48 на сто спрямо общите приходи/доходи за предходната 

календарна година, с което не се изпълнява изискването на т.2.2 от 

раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите. 

60 BG06RDNP001-6.007-2484 Иво Иванов Янев Картофи в Балкана. 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.21, във връзка с т.2.4 и 

т.5 от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от 

Условията за кандидатстване.  

61 BG06RDNP001-6.007-2497 Борислав Иванов Стефанов 

Проект за развитие на малко 

смесено стопанство 

Проектното предложение, подадено от Борислав Стефанов е 

недопуснато до техническа и финансова оценка, тъй като не са 

изпълнени условията на: т. 2.4 и т.6.3 от раздел 11.1.Критерии за 

допустимост на кандидатите и т.12, т.25 от Раздел 24. Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване от Условията 

за кандидатстване. 

62 BG06RDNP001-6.007-0096 

Мирослав Иванов 

Йорданов 

Създаване на 4 дка Сливи със 

Закупуване на трактор 

 Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 12.4, раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. Кандидатът не отговаря и на изискванията на т.2.2 и 

т.12.3 от раздел 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите от 

Условията за кандидатсване. Първоначалното СПО на стопанството 

на кандидата е преизчислен, като са взети резултати от извършено 

посещение на място, съгласно т.6 от Раздел 21.2,  с което кандидатът 

не отговаря на изискванията на т.2.3 от Раздел 11.1.Критерии за 

допустимост на кандидатите. 
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63 BG06RDNP001-6.007-1035 Цоко Петров Цоков 

Отглеждане на трайни 

насаждения  

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.2 и т.12.3 от раздел 

11.1 Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатсване. 

64 BG06RDNP001-6.007-1896 Тодор Живков Петров 

Стартова помощ за 

икономическо развитие и 

укрепване на земеделското 

стопанство на Тодор Живков 

Петров  

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.2 и т.12.3 от раздел 

11.1 Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатсване. 

65 BG06RDNP001-6.007-1942 Илиян Василев Димитров 

Подпомагане на стопанството на 

Илиян Димитров при отглеждане 

на зеленчуци, плодове и 

фуражни култури 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.2 и т.12.3 от раздел 

11.1 Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатсване. 

66 BG06RDNP001-6.007-2191 Румен Маринов Бандев  

ПОДОБРЯВАНЕ 

ИКОНОМИЧЕСКОТО 

РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ НА 

СТОПАНСТВОТО НА РУМЕН 

БАНДЕВ 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.2 и т.12.3 от раздел 

11.1 Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатсване. 

67 BG06RDNP001-6.007-2193 

Ангелина Митева 

Георгиева 

Финансиране на ЗС - Ангелина 

Митева Георгиева за отглеждане 

на овце, трайни насаждения- 

сливи и зеленчуци - домати и 

краставици 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.3 от Раздел 11.1. 

Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 

С Уведомително писмо за нередовности са изискани документи за 

собственост на имот II-55 кв.51  в землището на с. Любен Каравелово 

и обяснения за констатиранато несъответствие за имот 

44519.036.031. Писмото не е отворено в ИСУН от кандидата  и 

срокът за отговор е изтекъл. От началния стандартен производствен 

обем на стопанството са изключени 53 бр. овце, тъй като кандидатът 

не е предоставил документ за собственост или наем на имота, върху  

който е разположен животновъдният обект. 
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68 BG06RDNP001-6.007-2470 Иван Николов Узунски 

Стартова помощ за развитие на 

малко стопанство на  Иван 

Узунски за отглеждане на 

млечни овце и коне. 

1. При извършване административни проверки е установено, че 

съпругата на кандидата- Снежана Бисерова Узунска има отделно 

земеделско стопанство и на основание т.9.1 от Раздел 11.1.Критерии 

за допустимост на кандиддатите, общият сбор на икономическия 

размер на двете земеделските стопанства е 10684,46 евро СПО и 

надвишава 7999 евро СПО, с което не е изпълнено условието по т. 

2.3 от Раздел 11.1. Не е  предоставен документ, доказващ 

основание за ползване на имота, в който се намира 

животновъдния обект, за 2018г., както и Удостоверение за 

регистрация на животновъден обект по смисъла на чл. 137 от 

ЗВД за 2018г. изискуеми съгласно т.2.2 и т. 12.3 и  т. 13 от Раздел 

11.1. При опит за изготвяне на справка за електронно свидетелство за 

съдимост на ИВАН НИКОЛОВ УЗУНСКИ, ЕГН 6007276049, 

Районен съд Девин , се установи че такова не може да бъде издадено. 

На 14.09.2020г. е изпратено писмо чрез ИСУН, на основание т.8 от 

Раздел 21.2 за представяване на документи, необходими за 

отстраняване на констатираните липси, непълноти и неясноти, на 

което кандидатът не отговаря в 15-дневния срок.Кандидатът попада в 

хипотезата на т.2.2 от  раздел 11.2 Критерии за недопустимост на 

кандидатите  

69 BG06RDNP001-6.007-2587 

Божидар Николаев 

Лимбизийски 

„Стартова помощ за развитието 

на стопанство за отглеждане на 

малинови насаждения" 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.3 от раздел 

11.1.Критерии за допустимост н кандидатите, на основание резултати 

от извършено посещение на място на основание т.6 от Раздел 21.2 от 

Условията за кандидатстване. Началният икономически размер на 

стопанството, измерен в СПО е преизчислен на 0,00 евро. 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.4 и т.5 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите. 

70 BG06RDNP001-6.007-0191 

Цветелина Петрова 

Найденова Отглеждане на пчелни семейства 

Съгласно т.8 и т.9 от Раздел 21.2. от Условията за кандидатстване е 

изпратено уведомително писмо  за предоставяне на документи, на 

което кандидатът не е отговорил в 15-дневния срок за отговор- 

08.10.2020г. Установени са следните нередности:1. В основна 

информация (Приложение 11), ІІІ. Общи данни за земеделското 

стопанство липсват данни за местонахождението на стопанството и 

избрана крайна дата за проверка; 2. Не е приложена справка от 

Националният осигурителен институт (НОИ), съгласно изискванията 

на т.26 от Раздел 24.Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване.3. Справка-декларация за приходите от земеделска 
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дейност (Приложение №6) не е коректно попълнена (колона Е2 от 

табл.1 - брой на животните).  

71 BG06RDNP001-6.007-0499 Спасимир Георгиев Спасов 

Подобряване на цялостната 

дейност на стопанството на 

Спасимир Георгиев Спасов 

На основание т.8 от Раздел 21.2 от Условията за кандидатстване е 

изпратено  уведомително писмо с № BG06RDNP001-6.007-0499-

M001 чрез ИСУН на 27.10.2020г. за предоставяне на допълнителна 

информация и документи. В определения краен срок за отговор - 

10.11.2020г. кандидатът не отговоря на писмото и не е отстранил 

следните липси или нередовности : 1. Не е предоставен документ, 

издаден от компетентния орган по околна среда и водите във връзка с 

подадено искане с Вх.№ 3432 от 20.08.2019г от РИОСВ Монтана, за 

изпълнение на изискванията на т.6.3 от Раздел 11.1. 2.Коректно 

попълнена Справка –Декларация за приходите от земеделска дейност 

/Приложение 6 към Условията за кандидатстване/. 3.Свидетелство за 

съдимост. 4. Актуални скици за съответните имоти към датата на 

подаване на проектното предложение, приложими за формиране на 

минималния икономически размер на стопанството от 2000 евро.  

72 BG06RDNP001-6.007-0836 Иван Георгиев Лалев 

Отглеждане на пчелни семейства 

и трайни насаждения 

Съгласно т.8 и т.9 от Раздел 21.2. от Условията за кандидатстване  е 

изпратено уведомително писмо през ИСУН за нередности и е 

определен 15-дневен срок за отговор. В определения краен срок за 

отговор - 28.10.2020г. не е налична информация за входирани и 

приложени документи от кандидата. Кандидатът не отговаря на 

изискванията на т.6.1 от раздел 11.1.Критерии за допустимост на 

кандидатите.Установена е разлика над 3% между площта, заявена по 

схемите и мерките за директни плащания за 2019 г. и земеделската 

земя, която кандидата е декларирал, че участва в изчислението на 

икономическия размер на стопанството му , с което не е спазено 

изискването на т.18 и т.19 от Раздел 11.1. 

73 BG06RDNP001-6.007-1089 

ПЕТКО ИВАНОВ 

НИКОЛОВ 

Отглеждане на череши в малкото 

земеделско стопанство на Петко 

Николов 

 Съгласно т.8 и т.9 от Раздел 21.2. от Условията за кандидатстване  е 

изпратено уведомително писмо през ИСУН за нередности и е 

определен 15-дневен срок за отговор. В определения краен срок за 

отговор - 16.10.2020г. не е налична информация за входирани и 

приложени документи от кандидата. 1. Установено е намаляване на 

размера на обработваемата земя, спрямо предходната стопанска 

година, чрез отдаване на земя под наем от кандидата на друго лице, с 

което кандидатът попада в хипотезата на т.4 от Раздел 11.2. 2. Към 

датата на кандидатстване не е представен документ от РИОСВ, което 

е неизпълнение на т.6.3 от Раздел 11.1. 
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74 BG06RDNP001-6.007-1180 

Амиде Рамаданова 

Ходжова 

Отглеждане на домати - открито 

производство в землището на 

село Дебрен, община Гърмен, 

област Благоевград. 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.2 т.12.3 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 

75 BG06RDNP001-6.007-1370 Теодор Ивов Владимиров 

Отглеждане на трайни 

насаждения и етерично-маслени 

култури 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.2, т.6.3 и т.18 и т.19 от 

Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. Към проектното предложение е представено 

уведомление до РИОСВ гр. Варна  с вх. № 94002587 / 15.07.2019 г. 

На основание т.8 от Раздел 21.2 е изпратено през ИСУН 

уведомително писмо за нередовности и е определен 15-дневен срок 

за отговор от кандидата. В определения 15-дневен срок, кандидатът 

не е отговорил и не е представил изисканите документи. 

76 BG06RDNP001-6.007-1829 Виолета Иванова Щерева 

Стартова помощ за развитие на 

стопанство за отглеждане на 

зеленчукови култури 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.2, т.2.4, т.5.1 и т.5.2, 

т.6.1 и т.12.3 от Раздел11.1.Критерии за допустимост на кандидатите 

от Условията за кандидатстване. 

77 BG06RDNP001-6.007-2244 

Владислав Тервелов 

Стефанов 

Отглеждане на плодови и 

зеленчукови култури 

При извършено посещение на мястона стопанството на кандидата, на 

основание т.6 от Раздел 21.2. от Условията за кандидатстване е 

констатирано, че кандидатът не отглежда описаните в Бизнес плана 

култури. Началният тандартен производствен обем на стопанството, 

измерен в СПО е преизчислен на 0/нула/ евро. Кандидатът не 

отговаря на изискванията на т.2.3 от Раздел 11.1.Критерии за 

допустимост на кандидатите. 

78 BG06RDNP001-6.007-2626 

Румяна Симеонова 

Стоянова Отглеждане на домати 

 1.При административна проверка в регистъра за животни и пчелини 

на БАБХ, към дата на подаване на проектното предложение 

(30.09.2019) се установи, че кандидатът е собственик на два 

животновъдни обекта с номера 6590В-0037 и 6598-0011, за които не е 

налична информация в проектното предложение и в Регистър ЗП по 

Наредба №3 от 1999 г за стопанска 2018/2019г. Към дата на подаване 

на проектното предложение 30.09.2019г. в регистър  животни към 

БАБХ  са налични в двата ЖО  7 бр. овце майки, които са добавени 

към първоначалния икономически размер на стопанството, който 

след преизчислението  възлиза на 8186,40 евро, с което проектното 

предложение не отговаря на изискванията на т.2.3 от Раздел 11.1 

Критерии за допустимост на кандидатите. 2. Към проектната 

документация не е приложена Декларация по чл. 4а, ал. 1 от 

ЗМСП-изискуем документ съгласно Раздел 24.Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстван. 3. В 
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подадената проектна документация е приложен Вх. № ПД-

1128/30.09.2019 г. Искане за издаване на документ от РИОСВ 

Хасково. 4.Кандидатът не е приложил изискуем документ по т.26 от 

Раздел 24. от Условията за кандидатстване към датата на подаване на 

проектното предложение. 

79 BG06RDNP001-6.007-0070 

Снежана Иванова 

Стефанова  

Устойчиво развитие на малко 

земеделско стопанство  в  района 

на област Пазарджик 

Кандидатът попада в хипотезата на т.4 от Раздел 11.2.Критерии за 

недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.18 и т.19 

от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите.  

80 BG06RDNP001-6.007-2533 

Андрей Божидаров 

Димитров 

Стартова помощ за развитие на 

малкото земеделско стопанство 

на Андрей Димитров 

От кандидатът не е представена изискуема към датата на подаване на 

проектното предложение, декларация по т.7 от Раздел 24.Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване. Кандидатът 

не отговаря на изискванията на т.2.3 и т.6.1 от Раздел 11.1.Критерии 

за допустимост на кандидатите, на т.2 от Раздел 11.2.Критерии за 

недопустимост н акандидатите, на т.6 от Раздел 13.1.Дейности, 

допустими за финансиране от Условията за канидатстване. 

81 BG06RDNP001-6.007-1707 Юмер Мустафа Мустафа 

Стартова помощ за развитието 

на малкото стопанство на Юмер 

Мустафа Мустафа 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.3 от раздел 11.1 

.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване и попада в обхвата на т. 4. от раздел 11.2 .Критерии 

за недопустимост на кандидатитеот Условията за кандидатстване. 

82 BG06RDNP001-6.007-1538 Димитър Недков Бочуков 

Отглеждане на ябълки и пчелни 

семейства в землища на с. 

Осина, общ. Сатовча, с. 

Петрелик, общ. Хаджидимово, 

обл. Благоевград. 

Кандидатът не е представили изискуеми към датата на подаване на 

проектното предложение документи по т.25 и т.26 от Раздел 

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

от Условията за кандидатстване. Кандидатът е подал некоректно 

попълнена декларация по т.8 от Раздел 24., с което попада в 

хипотезата на т.2 от Раздел 11.2.Критерии за недопустимост на 

кандидатите. 

83 BG06RDNP001-6.007-2641 Ивелина Иванова Илова 

Устойчиво развитие на малко 

стопанство 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.6.1 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 

84 BG06RDNP001-6.007-2509 Мустафа Юсеин Даракчи 

Стартова помощ за развитие на 

малкото стопанство на Мустафа 

Юсеин Даракчи 

На основание т.8 и т.9 от раздел 21.2.Оценка на административно 

съответствие и допустимост е изпратено писмо с определен 15-

дневен срок за отстраняване на установените нередности по 

проектното предложение. В определения 15-дневен срок няма 

отговор от кандидата, с което той попада в хипотезата на т.2.2., буква 

„бб ”от Раздел 11.2 .Критерии за недопустимост на кандидатите от 
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Условията за кандидатстване.Кандидатът попада в обхвата на т.4 от 

Раздел 11.2.Критерии за недопустимост на кандидатите, поради 

установено намаляване на животните в стопанството на 10.05.2019 г. 

чрез продажба. 

85 BG06RDNP001-6.007-1897 

ВЕСЕЛИНКА КИРОВА 

КОСТОВА 

Стартова помощ за развитието 

на малки стопанства. Участие по 

Подмярка 6.3 „Стартова помощ 

за развитието на малки 

стопанства“ от мярка 6 

„Развитие на стопанства и 

предприятия“. 

1.Кандидатът не отговаря на изискването на т.2.2 и т.12.3 и т.12.4 от 

Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстването.  2.Във връзка с т. 25, Раздел 24„Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване“ е представен 

вх. № ПД-2398/18.09.2019 г. на искане за издаване на документ от 

РИОСВ- гр. Бургас. След изпратено уведомително писмо на 

основание т.8 от Раздел 21.2 до кандидата, исканият документ не е 

предоставен. 3.Към ПП не е представен изискум документ, съгласно 

т.26 от Раздел 24.Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване/справки от Националния осигурителен институт 

(НОИ/) на сключване на административния договор“.   

86 BG06RDNP001-6.007-2393 

МИЛЕН ГЕОРГИЕВ 

ФУРНИГОВ 

ПОДОБРЯВАНЕ 

ИКОНОМИЧЕСКОТО 

РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ НА 

СТОПАНСТВОТО НА МИЛЕН 

ФУРНИГОВ 

1. Във връзка с т. 25, Раздел 24„Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“ е представен вх. № 306/25.09.2019 

г., на искане за издаване на документ от РИОСВ- гр. Велико Търново. 

На основание т.8 от Раздел 21.2 е изпратено уведомително писмо до 

кандидата. В 15-дневният срок за отговор, кандидатът не е 

отговорили и исканият документ не е предоставен. При подаването 

на ПП, не е представен изискуем документ към датата на подаване на 

ПП, съгласно т. 26 от Раздел 24.Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване. Кандидатът не отговаря на 

изискванията на т.2.3 от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на 

кандидатите и на т.6 от Раздел 13.1.Дейности, допустими за 

финансиране.  

87 BG06RDNP001-6.007-2582 

Станка Желязкова 

Балканска   

Стартова помощ за развитието 

на малки стопанства. Участие по 

Подмярка 6.3 „Стартова помощ 

за развитието на малки 

стопанства“ от мярка 6 

„Развитие на стопанства и 

предприятия“. 

1.Във връзка с т. 25, Раздел 24.Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване, на етап кандидатстване е представен 

вх. № КПД-11-705/26.09.2019 г. на искане за издаване на документ от 

РИОСВ- гр. Смолян г. На основание т.8 от Раздел 21.2 е изпратено 

уведомително писмо до кандидата. В 15-дневният срок за отговор, 

кандидатът не е отговорили и исканият документ не е предоставен. 

Проектното предложение не отговаря н аизискванията на т.3.4 и т.9.2 

от Раздел 13.1.Дейности, допустими за финансиране.  
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88 BG06RDNP001-6.007-0670 

СТОЯН КОЛЕВ 

МАТЕЕВСКИ Отглеждане на пчелни семейства  

Кандидатът не отговаря н аизискванията на т.2.3 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите, поради преизчисление 

на началния икономически размер на стопанството, след извършено 

посещение на място на основание т.6 от Раздел 21.2. Кандидатът не 

отговаря н аизискванията на т.12.4 от Раздел 11.1. от Условията за 

кандидатстване. При подаването на ПП не е предоставен изискум 

документ по т.26 от Раздел 24 .Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване. Проектното предложение не 

отговаря на изискванията на т.9.2 от Раздел 13.1.Дейности, 

допустими за финансиране. 

89 BG06RDNP001-6.007-1208 Лушка Илиева Стойнова Отглеждане на пчелни семейства  

1. Не е спазено изискването по т.2.3 от раздел 11.1.Критерии за 

допустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване, в 

резултат на преизчисление на началния икономически размер на 

стопанството.  

90 BG06RDNP001-6.007-2507 

Лидия Красимирова 

Милкова 

РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКО 

СТОПАНСТВО ПО 

ПОДМЯРКА 6.3 ЧРЕЗ 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРАЙНИ 

НАСАЖДЕНИЯ 

Във връзка с т. 25 от Раздел 24. от Условията за кандидатстване е 

представен вх. № 94-00-631(2) от 26.09.2019 г. на искане за издаване 

на документ от РИОСВ гр. Перник. На основание т.8 от Раздел 21.2. 

от Условията за кандидатстване до кандидата е изпратено 

уведомително писмо за нередовности, като в установения 15 дневен 

срок за отговор, кандидатът не е отговорил. Кандидатът не отговаря 

на изискванията на т.5.2 от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на 

кандидатите, както и на г.9.2 от Раздел 13.1. При подаването на 

проектното предложение не е предоставен изискуем документ по т.3 

и т.26 от Раздел 24.Списък на документи, които се подават на етап 

кандидатстване. Приложената към ПП декларация/Приложение №7/ 

е попълнена некоректно, с което кандидатът попада в хипотезата на 

т.2 от Раздел 11.2.Критерии за недопустимост на кандидатите. 

91 BG06RDNP001-6.007-1164 

Марийка Станчева 

Христова 

Стартова помощ за развитието 

на малкото стопанство на 

Марийка Станчева Христова 

Приложения Договор № 159/03.11.2020г. за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване върху поземлен имот в горски 

територии за устройване на постоянен пчелин в имот 67708.287.77, 

не отговаря на изискванията на т. 2.5 във връзка с т. 5 от Раздел 

11.2.Критерии за допустимост на кандидатите и т. 20 от раздел 

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

от Условията за кандидатстване  



 

 

ДПМРСР/ДЧМ  

Версия  1 

стр. 25 от 51 
ПРИЛОЖЕНИЕ 134_23 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

92 BG06RDNP001-6.007-0015 

Александър Ангелов 

Цветков 

Повишаване на икономическата 

ефективност на стопанството на 

Александър Цветков 

 Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.3 от раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите,т. 3.1, буква а) и т.4 от 

раздел 13.1.Дейности допустими за финансиране, т.19 към Раздел 24 

.Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване от 

Условията за канидадтстване. 

93 BG06RDNP001-6.007-0542 

Венислав Мирославов 

Тинчев 

Подпомагане развитието на 

стопанството на земеделски 

стопанин Венислав Мирославов 

Тинчев 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.4 от раздел 

13.1.Дейности допустими за финансиране от Условията за 

кандидатстване. 

94 BG06RDNP001-6.007-1093 Ивана Атанасова Иванова 

Устойчиво развитие на малко 

земеделско стопанство  в  района 

на област Пазарджик   

Не е спазено изискването по т.3 и т.3.6 от раздел 11.2 Критерии за 

недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване 

95 BG06RDNP001-6.007-1144 

ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ 

ИЛИВАНОВ 

Устойчиво развитие на малко 

земеделско стопанство  в  района 

на област Пазарджик 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 6.1 и т.12.3 от раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите, т.2 от Раздел 

13.1.Дейности, допустими за финансиране, т.19 от Раздел 24.Списък 

на документите, които се подават на етап кандидатстване и на 

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

96 BG06RDNP001-6.007-2547 Иван Найденов Йотов 

Подкрепа за производство на 

ябълки, домати, пипер и 

краставици 

 Не са спазени изискванията по т.2.2 от раздел 11.1.Критерии за 

допустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване, т.12.4  

от Раздел 11.1, т.6 от Раздел 13.1.Дейности, допустими за 

финансиране, т.14  и т.23 от Раздел 24. Списък на документите, които 

се подават на етап кандидатстване, във връзка с т.18 и т.19 към 11.1 

Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 

97 BG06RDNP001-6.007-0103 Ралица Вълева Василева 

Стартова помощ за развитие на 

малко растениевъдно  

стопанство 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на  т.2 и  т.4 от 

Раздел 13.1.Дейности допустими за финансиране, на т. 3, б. в от  

Раздел 21.2 ОАСД, на изискванията на т.2.2, във връзка с т.12.3 на 

Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване, както и на изискванията на т. 2.2, буква „бб“ от 

Раздел 11.2.Критерии за недопустимост на кандидатите, във връзка с 

т. 25 от Раздел 24 от Условията за кандидатстване. 

98 BG06RDNP001-6.007-0263 

ДАНАИЛ  ПАВЛИНОВ 

ВАСИЛЕВ 

Развитие на пчеларско 

стопанство на Данаил Василев 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.2 и т.4 от 

Раздел 13.1.Дейности допустими за финансиране от Условията за 

кандидатстване. 
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99 BG06RDNP001-6.007-0658 

Силвия Йорданова 

Михалева 

Подпомагане укрепването и 

развитието на земеделското 

стопанство 

на Силвия Михалева  

Проектното предложение не не отговаря на изискванията на т. 2.2, 

във връзка с т. 13 и т. 14 на Раздел 11.1 .Критерии за допустимост на 

кандидатите от Условията за кандидатстване. 

100 BG06RDNP001-6.007-1397 Николай Георгиев Андреев 

Стартова помощ за развитието 

на малък пчелин 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 2.3 и т. 

6.1 от Раздел 11.1 .Критерии за допустимост на кандидатите от 

Условията за кандидатстване, т. 9.2, във вр. с т. 2  от 13.1 .Дейности, 

допустими за финансиране и на т. 9 от Раздел 21.2 .Оценка на 

административно съответствие и допустимост от Условията за 

кандидатстване. 

101 BG06RDNP001-6.007-0443 Емилия Асенова Узунова 

Отглеждане на пчелни семейства 

и земеделски култури 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.2.3 и т. 5 

от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите, както и на т. 

3, б. в и т. 9 от Раздел 21.2 Оценка на административно съответствие 

и допустимост,  поради непредставяне на документ по т. 17 и т. 20 от 

Раздел 24 I Приложени общи документи в срока на писмото по т. 8 от 

21.2 от Условията за кандидатстване. 

102 BG06RDNP001-6.007-1843 Божурка Иванова Петрова 

Подпомагане развитието на 

стопанството на Божурка 

Петрова при отглеждането на 

трайни насаждения. 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.2.2, във 

връзка с т.12.3 от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на 

кандидатите от Условията за кандидатстване, във връзка с 

дефиницията за "Земеделска дейност" по т.4 от Основни термини и 

дефиниции от Раздел 27.Допълнителна информация към Условията 

за кандидатстване. 

103 BG06RDNP001-6.007-2168 Пламен Андонов Пеев 

Стартова помощ за 

икономическо развитие и 

укрепване на земеделското 

стопанство на Пламен Пеев  

Проектното предложение не отговаря на  изискванията на т. 3.2, във 

връзка с т. 3 от Раздел 13.1.Дейности, допустими за финансиране и т. 

3, буква „в“ от 21.2.Оценка на административно съответствие и 

допустимост от Условията за кандидатстване. 

104 BG06RDNP001-6.007-2260 

Хурмие Джемалова 

Горелска 

Развитие на малко стопанства с 

отглеждане на пчелни семейства 

, трайни насаждения и 

лавандула. 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.2.2, във 

вр. с т.12.3 и т.2.5, във вр. с т.2 от Раздел 11.1 .Критерии за 

допустимост на кандидатите, на изискванията на  т.3.2, във вр. с т.3 и 

т. 9.2, във вр. с т. 9 и т. 2 от Раздел 13.1.Дейности, допустими за 

финансиране, във връзка с т. 9 от Раздел 21.2 Оценка на 

административно съответствие и допустимост от Условията за 

кандидатстване.  

105 BG06RDNP001-6.007-2628 Марийка Василева Петкова 

Отглеждане на стопанство с 

трайни насаждения с праскови и 

оранжерийни домати 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 2.3 във 

връзка с. т. 8, във връзка с т. 2, от Раздел 11.1.Критерии за 
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допустимост на кандидатите и т. 4 от Раздел 13.1.Дейности, 

допустими за финансиране от Условията за кандидатстване. 

106 BG06RDNP001-6.007-2644 Даниел Ценков  Цочев 

Отглеждане на зеленчукови 

култури и трайни насаждения 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 2.3, т. 2.4, 

във вр.с т.2, т. 5.1 във вр.с т. 5, т. 6.1 и т. 6.3 във вр.с т.6 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване, т. 9.2, във вр. с т. 9 и т. 2 от 13.1.Дейности, 

допустими за финансиране от Условията за кандидатстване, т. 3, 

буква “в“ от Раздел 21.2.Оценка за административно съответствие и 

допустимост във вр.с т. 26. от Раздел 24.Списък на документите, 

които се подават на етап кандидатстване от Условията за 

кандидатстване и т. 2.2, буква „бб“ от Раздел 11.2 Критерии за 

недопустимост на кандидатите, във вр.с т. 2.2 от Раздел 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване. 

107 BG06RDNP001-6.007-1477 Христо Делчев Христов 

Разрастване на Трайни 

насаждения 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 2.4., във 

вр. с т.2 от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите, на 

т.4 от Раздел 11.2.Критерии за недопустимост на кандидатите, във 

връзка с т.9 от Раздел 27. Допълнителна информация, Основни 

термини и дефиниции от Условията за кандидатстване. 

108 BG06RDNP001-6.007-1537 Георги Христов Кирков 

Отглеждане и разрастване на 

пчелни семейства 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 2.2, т. 2.3, 

във вр. с т. 2, т. 6.1, 6.3, във вр. с т. 6, т. 12.4, във вр. с т. 12 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване, т. 9.2, във вр. с т. 9 и т. 2 от 13.1.Дейности, 

допустими за финансиране от Условията за кандидатстване и т. 3, 

буква “в“ от Раздел 21.2 Оценка за административно съответствие и 

допустимост от Условията за кандидатстване. 

109 BG06RDNP001-6.007-1574 

ВИКТОРИЯ  

РАДОСЛАВОВА 

ЙОСКОВА 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРАЙНИ 

НАСАЖДЕНИЯ 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 4 от 

Раздел 13.1.Дейности, допустими за финансиране от Условията за 

кандидатстване. 

110 BG06RDNP001-6.007-2150 

Николай Недельов 

Къркеланов 

Проект за финансова помощ за 

развитие на малко смесено 

стопанство 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 2.4, във 

вр.с т.2, т. 6.1 и т. 6.3 във вр.с т.6, т. 19, т. 20, предложение трето от 

Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите , т.2.2, буква 

„бб“ от Раздел 11.2.Критерии за недопустимост на кандидатите, т. 

9.2, във вр. с т. 9 и т. 2, т.6 от 13.1.Дейности, допустими за 

финансиране е, т. 3, буква „в“ от Раздел 21.2 .Оценка на 

административно съответствие и допустимост от Условията за 

кандидатстване.    
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111 BG06RDNP001-6.007-2282 

ГЕОРГИ ГАНЧЕВ 

РАДКОВ 

Отглеждане на земеделски 

култури в малкото планинско 

стопанство на Георги Радков 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 2.2 и т. 

20, предложение трето от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на 

кандидатите във връзка с т. 9 от Раздел 21.2.Оценка на 

административно съответствие и допустимост от Условията за 

кандидатстване. 

112 BG06RDNP001-6.007-2359 

ДУРДЕЯ ШАБАН 

КЮЛЮМ 

Осигуряване на устойчиво 

развитие и разтеж на малкото 

земеделско стопанство по  

подмярка 6.3 "Стартова помощ 

за развитието на малки 

стопанства“ 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на  т. 4 от 

Раздел 13.1.Дейности, допустими за финансиране от Условията за 

кандидатстване и т. 2.1 от Раздел 18. Минимален и максимален срок 

на изпълнение на проекта от Условията за кандидатстване. 

113 BG06RDNP001-6.007-0449 Веселин  Вутков Нечев 

Стартова помощ за развитието 

на малкото стопанство на 

Веселин Нечев 

1. Проектното предложение не отговаря на изискването на т.11 от 

Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване, на т. 15  във връзка с т. 20 от Раздел 24.Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване от Условията 

за кандидатстване, на т. 2.2 във връзка с т. 12 и т. 13 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване 

114 BG06RDNP001-6.007-0534 Камен Красимиров Гергов 

Отглеждане на трайни 

насаждения 

Не са изпълнени изискванията на т. 2.2, във връзка с т.12, от Раздел 

11.1.Допустими кандидати от Условията за кандидатстване.  

115 BG06RDNP001-6.007-0811 Камен Тошков Калчев 

„Отглеждане и развиване на 

пчелно стопанство в с. Габер, 

общ. Крушари, обл. Добрич“ 

Не е спазено изискването на т. 2.3. от раздел 11.1.Критерии за 

допустимост на кандидатите  от Условията за кандидатстване. На 

изпратено уведомление чрез ИСУН 2020 за установените 

липси/нередовности, съгласно т.8 от Раздел 21.2 от Условията за 

кандидатстване, кандидатът не е отговорил в регламентирания срок.  

116 BG06RDNP001-6.007-1187 Стоян Кирилов Джурилов 

Устойчиво развитие на малко 

земеделско стопанство 

разположено в региона на област 

Пазарджик 

1.Не са изпълнени изискванията на т. 2.2, във връзка с т.12, от Раздел 

11. 1.Допустими кандидати от Условията за кандидатстване 2. При 

подаване на проектното предложение е приложено уведомително 

писмо с изх. № ЗТЗ-04-87/1 от РИОСВ - гр. Пазарджик издадено на 

името на Георги Кирилов Джурилов, Бенефициентът по проектното 

предложение е Стоян Кирилов Джурилов. Съгласно раздел 21.2, т. 8 

от Условията за кандидатстване е изпратено уведометелно писмо за 

установените липси/нередовности. Кандидатът отговаря до изтичане 

на крайния срок за отговор 23.10.2020 г., като прилага документ от 

РИОСВ Пазарджик с изх. № ЗТЗ-04-44-1 от 15.10.2020 г. , който не 

отговаря на изискванията на т. 25 от Раздел 24 .Списък на документи, 



 

 

ДПМРСР/ДЧМ  

Версия  1 

стр. 29 от 51 
ПРИЛОЖЕНИЕ 134_23 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 
които се подават на етап кандидатстване и не е спазил изискването 

на т. 6.3. от Раздел 11.1 от Условията за кандидатстване. 

117 BG06RDNP001-6.007-2026 Силвия Руменова Илиева 

Подпомагане развитието на 

земеделското стопанство на 

Силвия Руменова Илиева 

Кандидатът не отговаря на изискването на т.2.3 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване.  

118 BG06RDNP001-6.007-2075 Весела Ангелова Илиева 

Проект по Подмярка 6.3 

„Стартова помощ за развитието 

на малки стопанства“ на Весела 

Ангелова Илиева,  

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.3 и на 12.3 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 

119 BG06RDNP001-6.007-0506 Крум Петров Хаджирадков 

Икономическо развитие и 

укрепване на земеделско 

стопанство за отглеждане на 

пчелни семейства 

Кандидатът не отговаря на изискванията  на т.2.2 и т. 13 от раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите  от Условията за 

кандидатстване. 

120 BG06RDNP001-6.007-1624 Ивайло Димитров Ботев 

Стартова помощ за развитие на 

стопанството на Ивайло Ботев 

Проектно предложение не отговаря на изискването посочено в  т.2.3 

от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите , на т.3.1, 

буква"а" от Раздел 13.1.Дейности, допустими за финансиране от 

Условият аза кандидатстване. 

121 BG06RDNP001-6.007-1720 

ЕЛЕНА НИКОЛОВА 

ПАЧОВА 

Отглеждане на зеленчукови 

култури - оранжерийно и 

открито производство, в малкото 

стопанство на Елена Пачова 

Към проектното предложение е приложен вх.номер ОВОС-

1818/20.09.2019 г. на РИОСВ, гр. Пловдив, че е направено искане за 

издаването на съответния документ по т.25 от Раздел 24.списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване. Изпратено е 

уведомително писмо, съгласно т. 8 от Раздел 21.2.Оценка за 

административно съответствие и допустимост, като в определения 

15-дневен срок не е предоставен отговор от кандидата. Проектното 

предложение не отговаря на изискванията на т.6.3 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите. 

 

122 BG06RDNP001-6.007-2175 Донка Иванова Пелтекова 

Устойчиво развитие на малко 

земеделско стопанство в района 

на област Пазарджик 

Към проектното предложение е приложен вх. № 353-04-

106/20.09.2019 г. 0344019-35 на РИОСВ, гр. Пазарджик, че е 

направено искане за издаването на съответния документ по т.25 от 

Раздел 24.Списък на документи, които се подават на етап 

кандидатстване. Изпратено е уведомително писмо на основание на т. 

8 от Раздел 21.2.Оценка за административно съответствие и 

допустимост, като в определения 15-дневен срок за отговор, 

кандидатът не е отговорил.  

Проектното предложение не отговаря на изискването на т.10, т. 6.1  и 
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т.6.3 от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на 

кандидатите.Проектно предложение попада в хипотезата на т. 18 и т. 

19 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ от 

Условията за кандидатстване. 

123 BG06RDNP001-6.007-2217 Христо Лазаров Христов 

Стартова помощ за развитието 

на малки стопанства по 

подмярка 6.3 на Христо Лазаров 

Христов 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.2., на т.2.4, т.6 и т.12.3 

от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите, както и на 

изискванията на т.9.2 от раздел 13.1.Дейности, допустими за 

финансиране от Условията за кандидатстване. 

124 BG06RDNP001-6.007-2415 Методи Костадинов Тасев Развитие на малко стопанство 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.2.4 и 

т.2.5, т.5.1 и  т.5, т.6.1 от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на 

кандидатите, на изискванията на т.3.1. буква а), т.2, т. 3.2 и т.9.2 от 

Раздел 13.1.Дейности, допустимост за финансиране от Указанията за 

кандидатстване. 

125 BG06RDNP001-6.007-2216  Юркие Юзеир Хасанова 

Стартова помощ за развитието 

на малкото стопанство на Юркие 

Юзеир Хасанова 

Кандидатът не отговаря на изискването на т.2.2  и т.12.4 от раздел 

11.1 от Условията за кандидатстване. 

126 BG06RDNP001-6.007-2246  Иванка Петрова Тенева  

Създаване на земеделско 

стопанство на Иванка Тенева 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.6.3,  т.12.3 

от Раздел 11.1., на т.2 и т.7.1 от  Раздел 11.2, на т.3.3 от Раздел 13.1,  и 

непредставени документи по т.8, т.16, т.18, т.19 и т.25 от Раздел 

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

както и на основание т.9 от Раздел 21.2 от Условията за 

кандидатстване 

Изпратено е чрез ИСУН Уведомително писмо с рег. № 

BG06RDNP001-6.00-2246-М001 от 06.10.2020 г.  с краен срок за 

отговор 20.10.2020 г., на което не е отговорено в срок и съотвено 

горецитираните нередовности и липси на документи не са 

отстранени. 

127 BG06RDNP001-6.007-2506 

Наталия Антонова 

Георгиева 

Стартова помощ за развитие на 

малко растениевъдно стопанство 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.1.4 от  

раздел 11.2 от Условията за кандидатстване, тъй като кандидатът е 

одобрен по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски 

стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от 

ПРСР за периода 2014 - 2020 г. и има сключен договор 

№BG06RDNP001-6.001-0374-С01 от 03.07.2020г. 

128 BG06RDNP001-6.007-0577 Богдана Иванова Илиева 

Подпомагане развитието на 

стопанството на земеделски 

Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост, съгласно т.2.2 

от раздел. 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от 

Условията за кандидатстване   
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стопанин Богдана Иванова 

Илиева 

129 BG06RDNP001-6.007-0156 Фатме Изедин Ахмед 

Създаване на 2 дка Сливи и 

закупуване на трактор 

Проектно предложение не отговаря на изискванията на т.2.3 от 

Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите. При 

подаването на проектното предложение не са представени изискуеми 

документи, съгласно т.25 от Раздел. 24.Списък на документите, които 

се подават на етап кандидатстване от Условията за кандидатстване. 

На кандидата е изпратено чрез ИСУН Уведомително писмо, съгласно 

т.8 от Раздел 21.2 , на което на което не е отговорено в срок и 

съотвено горецитираните нередовности и липси на документи не са 

отстранени. 

130 BG06RDNP001-6.007-1524 Петър Иванов Боринаров 

Отглеждане на пчелни семейства 

в землището на с. Чуричени, 

общ. Петрич, обл. Благоевград. 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.4, т.2.5, т.5 и т.6.1 от 

Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите 

На основание т. 8 от от Раздел 21.2  са изпратени до кандидата 

уведомителни писма за установените липси и нередовности и е 

определен 15 - дневен срок за тяхното отстраняване, като кандидатът 

не отговорил в регламентирания срок. Кандидатът  попада в 

хипотезата на т. 2.2., буква „б.б“ от Раздел 11.2 Критерии за 

недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване  

131 BG06RDNP001-6.007-2422 Георги Сенков Димитров Отглеждане на кайсии 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 2.2 от 

раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите във връзка с т. 

12.3 и т. 12.4 от същия раздел; на т. 6.1 и т. 6.3 във връзка с т. 2.4 от 

раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите; на т. 2, т. 3, т. 

3.1 буква а), т. 4 и т. 9.2 от раздел 13.1.Дейности, допустими за 

финансиране; на т. 18 от раздел 24.Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване, във връзка с точка 6.3, попада в 

хипотезата на т. 2.2, в), аа) и бб), и т. 4 от раздел 11.2.Критерии за 

недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване. 

132 BG06RDNP001-6.007-2652 Димитър Петев Мицев 

Устойчиво развитие на малко 

стопанство 

Кандидатът не отговаря на критерия за допустимост, съгласно раздел 

т. 6.1 от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от 

Условията за кандидатстване. Не е изпълнено условието на т.2.1. от 

раздел 18.Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта 

от Условията за кандидатстване. Не е изпълнено условието по т.5 от 

Раздел 13.1. Дейности допустими за финансиране от Условията за 

кандидатстване.  

133 BG06RDNP001-6.007-0546 Тончо Жеков Иванов Отглеждане на пчелни семейства 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 2.3 и т. 

2.6 от  Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите, на т.4 от 
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Раздел 11.2.Критерии за недопустимост на кандидатите,  и на т.2 от 

Раздел 13.1.Дейности, допустими за финансиране от Условия за 

кандидатстване. 

134 BG06RDNP001-6.007-1902 Стоян Иванов Стоянов 

Земеделско стопанство за 

отглеждане на сливи и череши 

на Стоян Стоянов  

Проектното предложение неотговаря на изискванията на т. 2.3 и 6.3 

от Раздел 11.1 от утвърдените Условия за кандидатстване. 

135 BG06RDNP001-6.007-2406 

Александър  Георгиев 

Паскалев Отглеждане на череши 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.2.3 и т. 

6.3 от Раздел 11.1, и на т.4 от Раздел 13.1 от утвърдените Условия за 

кандидатстване. 

136 BG06RDNP001-6.007-1716 Любомир  Юриев Асенов 

Подпомагане на малки зеделски 

стопанства 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на  т. 2.3 от 

Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 

137 BG06RDNP001-6.007-0946 Севдие Асанова Сабушева Отглеждане на маслодайна роза 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 2.4 от  

Раздел 11.1.Критерии за допустимост н акандидатите, от утвърдените 

Условия за кандидатстване. 

138 BG06RDNP001-6.007-0246 Исмет Мустафов  Гегов 

Отглеждане на етерично - 

маслени и овощни култури 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 2.3, т. 2.2, 

т. 2.4, т. 5 и т.6 от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на 

кандидатите от  Условия за кандидатстване. 

139 BG06RDNP001-6.007-1018 Красимир Жоров Иванов 

Развитие на растениевъдно 

стопанство на Красимир Иванов 

 Не са спазени изискванията на т.2.3, т. 4, т.6.3 и т.12.3 от  Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. Кандидатът не отговаря на изискванията на т.3.2 и 

т.4 от Раздел 13.1.Дейности, допустими за финансиране от Условията 

за кандидатстване. 

140 BG06RDNP001-6.007-1866 

Александър Пламенов 

Трънски 

Стартова помощ за развитието 

на малкото стопанство на 

Александър Пламенов Трънски 

 Проектното предложение не отговаря на изискванията  на т.2.3, т. 

2.4, т. 6.3 и т. 12.4 от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на 

кандидатите и т.4 от Раздел 13.1.Дейности, допустими за 

финансиране от Условията за кандидатстване кандидатите  

141 BG06RDNP001-6.007-0840 ЗЕЛЮНА ЮМЕР АМЗА 

Отглеждане на трайни 

насаждения 

Кандидатът не отговаря на изискванията на Т.2.2, т.2.3., т.2.4 и т.6.3 

от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от 

Условията за кандидатстване.  

142 BG06RDNP001-6.007-0625 

ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ 

ШАРКОВ 

стопанство за отглеждане на 

сливи 

 Не са изпълнени изискванията на т. 2.4. във връзка с т. 6.1 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите на Условията за 

кандидатстване по процедура за подбор № BG06RDNP001-6.007. 
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143 BG06RDNP001-6.007-1868 

Гергана Апостолова 

Михайлова 

Развитие на малко земeделско 

стопанство на Гергана 

Михайлова 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 4 и т. 19 

от Раздел 11.1.Критерии за допустимост н акандидатите, на  т.2 и т.4 

и Раздел 13.1.Дейности, допустими за финансиране от  Условия за 

кандидатстване. 

144 BG06RDNP001-6.007-0353 Емил Георгиев Спасов 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЧЕЛНИ 

СЕМЕЙСТВА И ТРАЙНИ 

НАСАЖДЕНИЯ 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.2.2 , т. 

12.1, т.12.4  от Раздел 11.1.Критерии за допустимост н акандидатите, 

на т.2 от Раздел 11.2.Критерии за недопустимост на кандидатите и на 

т.2 от Раздел 13.1.Дейности, допустими за финансиране от Условия 

за кандидатстване. 

145 BG06RDNP001-6.007-2420 Ахмед Мустафов Палалиев Развитие на пчелно стопанство 

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

кандидатстване, на кандидата е изпратено чрез ИСУН 2020, 

уведомление  за установени липси и нередовности. В 

регламентирания 15 - дневен срок, не е получен отговор от 

кандидата. Кандидатът попада в хипотезата на т.2.2, буква "бб" от 

Раздел 11.2.Критерии за недопустимост н акандидатите от Условията 

за кандидатстване. 

146 BG06RDNP001-6.007-0892 Ангел Георгиев Димитров 

Отглеждане на етерично-

маслени култури, зеленчуци и 

десертни лозя в малкото 

стопанство на Ангел Димитров 

Кандидатът не изпълнява изискванията  на т.2.3 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите и на т. 4 от Раздел 

13.1.Дейности, допустими за финансиране от Условията за 

кандидатстване. 

147 BG06RDNP001-6.007-2230 

КРЪСТИНА  ПЕТРОВА 

ПЕТРОВА 

Устойчиво развитие на малко 

земеделско стопанство  в  района 

на област Пазарджик 

Подаденото проектно предложение не отговаря на изискванията на 

т.3 от Раздел 13.Дейности, допустими за финансиране от Условията 

за кандидатстване, както и на т.2.2, т.2.3 от Раздел 11.1.Критерии за 

допустимост на кандидатите,     

148 BG06RDNP001-6.007-2231 Ненко Стоянов Нейков 

Отглеждане на трайни 

насаждения 

Кандидатът попада в хипотезата на т.18 и т.19 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост н акандидатите, както и на т.4 от 

Раздел 11.2.Критерии за недопустимост н акандидатите. Кандидатът 

не отговаря н аизискванията на т.2.3 и т.2.4, т.6.3 от Раздел 11.1 , на 

т.4 от Раздел 13.1.Дейности, допустими за финансиране.При 

кандидатстването не е приложен изискум документ по т.25 от Раздел 

24.Списък на документите, които се подават н аетап кандидатстване. 

149 BG06RDNP001-6.007-2411 Антон Кирилов Укев Развитие на живодновъден обект 

Кандидатът не отговаря н аизискванията на т.2.3, т.2.4, т.5, т.6.1 и 

т.6.3, т.12.4, т.18 и т.19 от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на 

кандиддатите от Условията за кандидатстване. 

150 BG06RDNP001-6.007-2450 Шерфе Шабан Мехмед 

Стартова помощ за развитие на 

малкото стопанство на Шерфе 

Шабан Мехмед 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.6.1 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 
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151 BG06RDNP001-6.007-1278 Величка Петкова Иванова 

Устойчиво развитие на малко 

земеделско стопанство  в  района 

на област Пазарджик 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 2.2  от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условия за 

кандидатстване. Кандидатът попада в обхвата на т.4 на Раздел 

11.2.Критерии за недопустимост на кандидатите от Условия за 

кандидатстванеп 

152 BG06RDNP001-6.007-0634 Ани  Иванова Рангелова 

Повишаване на икономическата 

устойчивост на стопанството на 

Ани Рангелова, чрез 

финансиране  придобиването на 

активи и производствените 

разходи. 

Кандидатът не отговаря н аизискванията на т.2.2, т.12.4, т.18 и т.19 от 

Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 

153 BG06RDNP001-6.007-0940 

Величка Борисова 

Чорбаджийска - Укева 

Развитие и укрепване на 

стопанството на зeмеделски 

стопанин Величка 

Чорбаджийска - Укева 

При извършена справка в регистър „Сигнали за нередности“ е 

установено, че за кандидата е регистриран сигнал с вх.№02-

6500/4032 от 11.08.2020 г. относно нередности и/или опит за 

злоупотреби със средства от Европейски структурни и 

инвестиционни фондове, с което  попада в обхвата на точка 4 от 

Раздел 11.2.Критерии за недопустимост на кандидатите към от 

Условия за кандидатстване. 

154 BG06RDNP001-6.007-0817 Елена  Атанасова Попова 

Поддържане и увеличаване на 

броя на пчелните семейства в 

животновъдният обект на Елена 

Атанасова Попова 

Кандидатът не изпълнява изискването на т.2.1, т.2.5 и т.5 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите . Проектното 

предложение не отговаря на изискванията посочени в т.8 и т.9.1 от 

Раздел 13.1 Дейности, допустими за финансиране от Условията за 

кандидатстване.  Кандидатът попада в хипотезата на т. 2.2., буква 

„бб“, раздел 11.2 Критерии за недопустимост на кандидатите от 

Условията за кандидатстване.  

155 BG06RDNP001-6.007-1090 Валентин Василев Георгиев 

Отглеждане на животни, 

зеленчукови и фуражни култури 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.3, т.6.3 и т.19 от 

Раздел 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. При подаването на проектното предложение не са 

представени изискуеми документи по т.26 от Раздел 24.Списък на 

документите, които се представят на етап кандидатстване от 

Условията за кандидатстване.  предходната година спрямо годината 

на подаване на проектното предложение. Кандидатът попада в 

хипотезата на т. 2.2., буква „бб“, раздел 11.2 Критерии за 

недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване. 
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156 BG06RDNP001-6.007-1979 

МАРИЯ ХУБЕНОВА 

АНАДОЛИЕВА 

Стартова помощ за развитието 

на малки стопанства. Участие по 

Подмярка 6.3 „Стартова помощ 

за развитието на малки 

стопанства“ от мярка 6 

„Развитие на стопанства и 

предприятия“. 

При подаването на ПП е представен Вх.№ ОВОС-1830/24.09.2019 от 

РИОСВ гр. Пловдив, в изпълнение изискванията на т.25 от Раздел 

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

На основание т. 8 от Раздел 21.2. към Условията за кандидатстване е 

изпратено уведомително писмо за нередовности, като не е получен 

отговор в нормативно установения срок (15-дневен). Кандидатът не 

отговаря на изискванията на т.2.2, т.2.3, т.2.6  и т.9.1 от Раздел 11.1., 

както и на т.3.4 от  Раздел 11.2 Критерии за недопустимост на 

кандидатите.Бизнес плана на кандидата не отговаря на изискванията 

на  т.4 от 13.1.Дейности, допустими за финансиране от Условията за 

кандидатстване.Кандидатът попада в хипотезата на т. 2.2., буква 

„бб“, раздел 11.2 Критерии за недопустимост на кандидатите от 

Условията за кандидатстване. 

157 BG06RDNP001-6.007-0583 Кирил Валентинов Марков 

Стартова помощ за развитие на 

стопанството на Кирил Марков  

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.2.2 от 

раздел 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 

158 BG06RDNP001-6.007-0348 

Кирилка Трайкова 

Ананиева 

Отглеждане на трайни 

насаждения 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.2.3 от 

раздел 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 

159 BG06RDNP001-6.007-1336 

Димитър Стоянов 

Найденов 

Стартова помощ за развитие на 

зеленчуково стопанство 

Не е изпълнено изискването на т.2.2 и т.12.4 от Раздел чл.11.1. 

Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване.  

160  BG06RDNP001-6.007-2011 

Миглена Маринова 

Млеченкова 

Отглеждане пчелни семейства и 

създаване на трайно насаждение 

от  сливи в стопанство на 

Миглена Маринова Млеченкова 

На основание Раздел 21.2, т. 8 от Условията за кандидатстване,на 

кандидата е изпратено уведомление, чрез ИСУН, с което е изискано 

да се представят обяснения и подкрепящи ги документи, необходими 

за отстраняване на констатираните липси или нередовности.  При 

проверка в секцията „Преглед на въпрос към кандидат“ в ИСУН 2020 

е установено, че кандидата е отворил писмото, но отговор не е 

получен. Като част от проверката за административно съответствие и 

допустимост съгласно т.6 от раздел 21.2  се извършва посещение на 

място на стопанството на кандидата . Кандидатът е възпрепятствал 

посещението на място, с което не изпълнява изискванията на т.2.3 от 

Раздел 11.1Критерии за допустимост на кандидата от Условията за 

кандидатстване.Кандидатът попада в хипотезата на т.2.2, буква "бб" 

от Раздел 11.2. 

161 BG06RDNP001-6.007-2012 

ФАТМА АЛИЕВА 

АЛИЕВА 

Стартова помощ за развитие на 

малко стопанство на Фатма 

Подаденото проектно предложение (ПП) не отговаря на изискването 

на т. 3.1. (а),  т. 4 и т. 5, което е свързано и с изпълнението на т. 3 от 
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Алиева за отглеждане на 

картофи и насаждение от сливи. 

раздел 13.1. Дейности, допустими за финансиране от Условията за 

кандидатстване. 

162 BG06RDNP001-6.007-0453 Николай Борисов Недев 

Отглеждане на зеленчукови 

култури 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.2, т.2.6 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите, както и на 

изискванията на т.9.2 от Раздел 13.1.Дейности, допустими за 

финансиране от Условията за кандидатстване. 

163 BG06RDNP001-6.007-2581 

КАЛИНКА  

ДРАГОМИРОВА  

ТЕОФИЛОВА 

Стартова помощ за развитие на 

малкото земеделско стопанство 

на Калинка Теофилова 

1. Подаденото проектно предложение не отговаря на изискването на 

т. 2.3 от Раздел 11.1Критерии за допустимост на кандидатите от 

Условията за кандидатстване. Съпругът на кандидатката е подал 

валидно заявление в ИСАК за подпомагане по схемите и мерките за 

директни плащания за кампания 2019 и за кампания 2020 г.   Така 

изчислен началният икономически размер на двете земеделски 

стопанства е 8742.02 евро СПО, който надвишава максималния 7999 

евро.  

164 BG06RDNP001-6.007-2209 

ЕТ "ГРИЙНФЮЧЪР 

ВЕНЦИСЛАВ МИТЕВ" 

Стартова помощ за развитие на 

малко стопанство на ЕТ" 

ГРИЙНФЮЧЪР ВЕНЦИСЛАВ 

МИТЕВ" за отглеждане на 

арония и  сливи.  

На основание Раздел 21.2, т. 8 от Условията за кандидатстване на 

кандидата е изпратено уведомление, чрез ИСУН, с което е изискано 

да се представят обяснения и подкрепящи ги документи, необходими 

за отстраняване на констатираните липси или нередовности.При 

проверка в секцията „Преглед на въпрос към кандидат“ в ИСУН 2020 

е установено, че кандидатът не е  отворил писмото в регламентиран 

15 дневен срок  и отговор не е получен.  и измерване на трайното 

насаждение .Първоначалният икономически размер на стопанството 

е преизчислено, като са взети предвид резултатите от извършеното 

посещение на място на основание т.6 от Раздел 21.2, поради което 

проектното предложение не отговаря на изискванията на т.2.3 от 

Раздел 11.1.Критерии за допустимост н акандидатите от Условията за 

кандидатстване. 

  

165 BG06RDNP001-6.007-2649 

Йорданка Александрова 

Стойнова 

Земеделско стопанство за 

отглеждане на сливи на 

Йорданка Стойнова в гр.Белово 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.4 и т.6 от 

Раздел 13.1.Дейности, допустими за финансиране от Условията за 

кандидатстване. 

166 BG06RDNP001-6.007-0631 Момчил Бойчинов Попов 

Стартова помощ за развитието  

на малкото стопанство на 

Момчил Бойчинов Попов 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.1 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите. Към проектното 

предложение не е предоставен изискуем документ по т.25 от Раздел 

24.Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване.Проектното предложение не отговаря на 
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изискванията нат.2 и т.9.2 от Раздел 13.1.Дейности, допустими за 

финансиране от Условията за кандидатстване  

167 BG06RDNP001-6.007-2569 Свилен  Свиленов  Антонов 

Стартова помощ за развитие на 

малко стопанство  

на  Свилен Антонов за 

отглеждане на оранжерийни 

зеленчуци и трайно насаждение 

от сливи. 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.2.4, т.6.1, 

т.6.3 от Раздел 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, както и 

на т.2 от Раздел 11.2.Критерии за недопустимост на кандидатите. 

168 BG06RDNP001-6.007-1318 Костадин Иванов Токов 

Укрепване и развитие на 

оранжерийното производство в 

земеделското стопанството на 

Костадин Токов 

Във връзка с установените липси и нередности и на основание т. 8 и 

т. 9 от Раздел 21.2 от Условията за кандидатстване чрез ИСУН 2020е 

изпратено писмо до кандидатаа за установените липси и 

нередовности и е определен 15 - дневен срок за тяхното 

отстраняване. Кандидатът не е предоставил в 15 дневния срок 

липсващите документи и попада в хипотезата на т. 2.2., буква „б.б“ 

от  Раздел 11.2.Критерии за недопустимост на кандидатите“ от 

Условията за кандидатстване. 

169 BG06RDNP001-6.007-0606 

Цветан  Драганов 

Пашкулев 

Повишаване 

конкурентоспособността на 

земеделското стопанство на 

Цветан Пашкулев. 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.2 и т.2.3 от Раздел 

11.1 Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване.  

170 BG06RDNP001-6.007-1388 Велизар Стефанов Велчев 

Отглеждане на овощни 

насаждения - сливи и зеленчуци 

- спанак 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.2 от Раздел 11.1 

Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 

171 BG06RDNP001-6.007-1790 Георги Георгиев Киряков 

Разрастване на оранжерийно 

зеленчукопроизводство 

На изпратеното Уведомление до кандидата по реда на т. 8 от Раздел 

21.2 от Условията за кандидатстване, не е получен отговор от 

кандидата в регламентирания 15-дневен срок, поради което 

кандидатът попада в хипотезата на т.2.2, буква "бб" от Раздел 

11.2.Критерии за недопустимост на кандидатите 

172 BG06RDNP001-6.007-0962 Мартин  Пламенов Пенков 

Отглеждане на трайни 

насаждения. 

На изпратеното Уведомление до кандидата по реда на т. 8 от Раздел 

21.2 от Условията за кандидатстване, не е получен отговор от 

кандидата в регламентирания 15-дневен срок, поради което 

кандидатът попада в хипотезата на т.2.2, буква "бб" от Раздел 

11.2.Критерии за недопустимост на кандидатите 

173 BG06RDNP001-6.007-1880 Любомир Георгиев Петров 

Подпомагане развитието на 

малкото стопанство на Любомир 

Георгиев Петров 

На изпратеното Уведомление до кандидата по реда на т. 8 от Раздел 

21.2 от Условията за кандидатстване, не е получен отговор от 

кандидата в регламентирания 15-дневен срок, поради което 
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кандидатът попада в хипотезата на т.2.2, буква "бб" от Раздел 

11.2.Критерии за недопустимост на кандидатите 

174 BG06RDNP001-6.007-2391   Таня  Благоева Григорова 

6.3 "Стартова помощ за 

развитието на малки стопанства"  

Проектното предложение не изпълнява изискванията на т. 2.2 от 

Раздел 11.1 на Условията за кандидатстване . Документите, 

доказващи правно основание ползване на имота, от който е 

произведена продадената земеделска продукция не съответстват на 

изискванията на т. 12.3 от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на 

кандидатите от Условията за кандидатстване.  

175 BG06RDNP001-6.007-0036 Георги Ангелов Димитров 

Отглеждане на етерично-

маслени и зеленчукови култури 

в земеделското стопанство на 

Георги Димитров 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.5 от 

Раздел 13.1.Дейности, допустими за финансиране  от Условията за 

кандидатстване. 

176 BG06RDNP001-6.007-1876 Антон Асенов Тодоров 

Стартова помощ за развитие на 

малко стопанство на  Антон 

Тодоров за отглеждане на 

оранжериен пипер. 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.5 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите, във връзка с 

изискванията на т.17 от Раздел 24.Списък н адокументи, които се 

подават  на етап кандидатстване от Условията за кандидатстване. 

177 BG06RDNP001-6.007-2171 Михаил Колев Михайлов 

Стартова помощ за земеделското 

стопанство на Михаил Михайлов 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.2 от Раздел 11.1 

Критерии за допустимост на кандидатите, както и на т.4 от Раздел 

13.1.Дейности, допустими за финансиране от Условията за 

кандидатстване. 

178 BG06RDNP001-6.007-2508 Розин Лазаринов Беевски 

Стартова помощ за развитие на 

малко стопанство на Розин 

Беевски за отглеждане на 

зеленчуци и трайни насаждения. 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.4 и т.5 от Раздел 11.1, 

във връзка с изискванията на т.17 от Раздел 24.Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване от Условията 

за кандидатстване. 

179 BG06RDNP001-6.007-0405 Йордан Тодоров Младенов 

Развитие на пчеларско 

стопанство на Йордан Младенов 

Проектното предложение не отговаря на условието за допустимост 

съгласно т.6.3 от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на 

кандидатите, както и на изискванията на т.2 от Раздел 13.1.Дейности, 

допустими за финансиране от Условията за кандидатстване. 

180 BG06RDNP001-6.007-2341 Владислав Бойков Станчев 

Стартова помощ за развитие на 

малко стопанство на  Владислав 

Станчев . 

Съгласно раздел т.8 от Раздел 21.2 до кандидата е изпратено 

уведомление чрез ИСУН 2020 за установените липси/нередовности и 

е определен 15 - дневен срок за тяхното отстраняване. До крайният 

срок 27.11.2020 г. за отговор, кандидатът не е отговорил на 

изпратеното писмо, с което попада в хипотезата на т.2.2, буква"бб" от 

Раздел 11.2 и на т.9 от Раздел 21.2 от Условията за кандидатстване. 
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181 BG06RDNP001-6.007-1730 Христо Стоянов Мойсев 

Развитие на смесено стопанство 

с отглеждане на орехи и пчелни 

семейства 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.2.5 от 

Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ и точка 4 от 

раздел 13.1."Дейности, допустими за финансиране" на Условията за 

кандидатстване. 

182 BG06RDNP001-6.007-1798 Ивайло Вихъров Ананиев 

Стартова помощ за развитие на 

малко стопанство на  Ивайло 

Ананиев за отглеждане на 

оранжерийни 

зеленчуци,картофи, трайни 

насаждения и говеда млечно 

направление. 

Проектното предложение не отговаря изискването на т.2.2 от Раздел 

11.1 Критерии за допустимост на кандидатите и точка 4 от раздел 

13.1. Дейности, допустими за финансиране от Условията за 

кандидатстване 

183 BG06RDNP001-6.007-0197 Янислав  Яков Кофов 

Устойчиво развитие на малко 

земеделско стопанство  в  района 

на област Пазарджик 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.6 и т.12.4 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите. Съгласно раздел т.8 от 

Раздел 21.2 до кандидата е изпратено уведомление чрез ИСУН 2020 

за установените липси/нередовности и е определен 15 - дневен срок 

за тяхното отстраняване. До крайният срок за отговор, кандидатът не 

е отговорил на изпратеното писмо, с което попада в хипотезата на 

т.2.2, буква"бб" от Раздел 11.2 и на т.9 от Раздел 21.2 от Условията за 

кандидатстване. 

184 BG06RDNP001-6.007-0215 

Екатерина Димитрова 

Райчева 

Финансиране на малкото 

стопанство на E.Д.Райчева за 

неговото развитие 

Установено е наличие на изкуствено създадени условия и "Червени 

флагове" за нередности и измами, необходими за получаване на 

предимство, в противоречие с целите на европейското право и 

действащото законодателство в областта на селското стопанство по 

смисъла на чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 г. Установено е 

прехвърляне на животновъдни обекти и животни с цел доказване 

изпълнение на условия за допустимост между отделни кандидати, 

което не отговаря на условието на т. 4 от Раздел 11.2 от Условията за 

кандидатстване. 

185 BG06RDNP001-6.007-0684 Тодор Йовчев Михалев 

Развитие на стопанство за 

отглеждане на праскови 

Установено е "Изкуствено създаване на условията, необходими за 

получаване на предимство" по смисъла на чл. 60 от Регламент (ЕС) 

№ 1306/2013 г. : 1. Извършена е справка в Регистър 6.3 в ИСАК, 

установено е наличие на давама кандидати с еднакви фамилии и 

еднакъв постоянен адрес. Кандидат с УРН :670866 Даниела Янкова 

Михалева кандидатства с имот № 00182.34.27 с площ от 11.017 дка., 

същата е наемодател на имотите, с които кандидатства Тодор Йовчев 

Михалев. 2.Наличие на съмнения за прехвърляне на имоти с 
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насаждения, животновъдни обекти, сгради и др. с цел доказване 

изпълнение на условия за допустимост между отделни кандидати. 

186 BG06RDNP001-6.007-0677 Стефан Петров Атанасов 

Подобрение икономическото 

развитие и укрепване на 

стопанството на Стефан 

Атанасов 

В резултат от извършена проверка на място, на основание т.6 от 

Раздел 21.2, първоначалният икономически размер на стопанството е 

преизчислен, поради което кандидатът не отговаря на 

изискванията на раздел  т.4 от Раздел 13.1.Дейности, допустими за 

финансиране от Условията за кандидатстване. 

187 BG06RDNP001-6.007-1585 

Станимира Миткова 

Стойчева 

Отглеждане на земеделски 

култури и пчелни семейства 

В резултат от извършено посещение на място, на основание т.6 от 

Раздел 21.2, първоначалният икономически размер на стопанството е 

преизчислен, поради което кандидатът не отговаря на 

изискванията на раздел  т.4 от Раздел 13.1.Дейности, допустими за 

финансиране от Условията за кандидатстване. 

188 BG06RDNP001-6.007-1023 Атанас Ничев Ангелов 

Подпомагане развитието на 

стопанството на Атанас Ангелов 

при отглеждането на сливи и 

десертни лозя. 

 Не е спазено изискването съгласно т.2.3 и  т.10 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. Кандидатът попада в хипотезата на т.4 от Раздел 

11.2.Критерии за недопустимост на кандидатите, поради намаляване 

на размера на обработваемата земя, спрямо предходната стопанска 

година, чрез отдаване на земя под наем от кандидата на друго лице. 

Не е възможно да се установи кандидатът не попада ли в някоя от 

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

Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 

189 BG06RDNP001-6.007-1390 Мария Тошева Черненкова 

Стартова помощ за развитие на 

малко стопанство на Мария 

Черненкова за отглеждане на 

млечни крави 

Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост, съгласно т. 

2.2 и т.12.3 от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите 

от Условията за кандидатстване.  

190 BG06RDNP001-6.007-1705 

Венцислав Тодоров 

Лазаров 

Стартова помощ за развитие на 

стопанството на Венцислав 

Лазаров 

Не са изпълнени изискванията по т. 2.4, т. 6 и т. 6.1. от раздел 11.1 

Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 

191 BG06RDNP001-6.007-2232 Ибчо Фетов Киселов 

Стартова помощ за развитието  

на устойчиво животновъдно 

стопанство на Ибчо Фетов 

Киселов за отглеждане на 

пчелни семейства в село 

Рибново, община Гърмен, област 

Благоевград 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 2.3, т. 2.5 , т. 5 от 

Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатие, както и на т. 17 

и т. 20  от Раздел 24.Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване от  Условията за кандидатстване.  
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192 BG06RDNP001-6.007-2251 

Андриана Асенова 

Кокалова 

Стартова помощ за развитие на 

малко стопанство на  Андриана 

Кокалова за отглеждане на ДРД, 

ЕРД и картофи. 

Не са предоставени всички документи съгласно т.26 от Раздел 

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

.Не е спазено изискването съгласно т.2.3, т.10 и т.6.3 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 

193 BG06RDNP001-6.007-2379 Георги Иванов Митков Отглеждане на лук 

Приложените документи към формуляра за кандидатстване не 

доказват, че кандидатът отговаря на критериите за допустимост, 

съгласно т. 2.2 и т. 12.3 от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на 

кандидатите от Условията за кандидатстване  

194 BG06RDNP001-6.007-2647 Таня Иванова Дзис 

"Проект по Подмярка 6.3 

„Стартова помощ за развитието 

на малки стопанства“ на Таня 

Иванова Дзис 

2. Не е спазено изискването по т. 2.2  и т.12.3, т.5.2 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. Не е представен изискум документ по т.26 от Раздел 

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

от Условията за кандидатстване. 

195 BG06RDNP001-6.007-0352 Ради Божанов Кънчев 

Стартова помощ за развитие на 

малко пчеларско стопанство 

Не е спазено изискването по т. 2.2 от Раздел 11.1.Критерии за 

допустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване. 

196 BG06RDNP001-6.007-0381 Спаска Накова Трифонова 

Финансиране на дейности и 

инвестиции за укрепване на 

малкото стопанство на Спаска 

Трифонова 

Не е спазено изискването по т.2.3 от раздел 11.1 Критерии за 

допустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване. 

197 BG06RDNP001-6.007-0977 "Булфарминг" ЕООД 

Отглеждане на  трайни 

насаждения от сливи и ябълки  в 

стопанство на "БУЛФАРМИНГ" 

ЕООД   

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 2.2 и т.12.3 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване.  

198 BG06RDNP001-6.007-1311 

ПАВЛИНКА ПЕТКОВА 

ПЕНЧЕВА 

ПОДОБРЯВАНЕ 

ИКОНОМИЧЕСКОТО 

РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ НА 

СТОПАНСТВОТО НА 

ПАВЛИНКА ПЕТКОВА 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 2.2 и т.12.3 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване.  

199 BG06RDNP001-6.007-1364 

ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА 

ГЕОРГИЕВА Овощарство 

Не е изпълнено условието по т. 2.2  и т.12.4 към Раздел 11.1 

Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 

200 BG06RDNP001-6.007-1784 

ЕТ "ТАКСИ ТРОФЕЙ - 

ТАНЯ ТРУШЕВА " 

Финансиране  на ЗС ЕТ Такси 

Трофей - Таня Трушева за 

отглеждане на  полски домати 

Не е спазено изискването по т.4 от раздел 13.1.Дейности, допустими 

за финансиране от Условията за кандидатстване. 
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201 BG06RDNP001-6.007-2087 Георги Ганев Георгиев Овощарство 

 Не е спазено изискването на т. 2.2 към Раздел 11.1.Критерии за 

допустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване. 

202 BG06RDNP001-6.007-2113 Руси Атанасов Русев 

Подпомагане укрепването и 

развитието на земеделското 

стопанство на Руси Русев с 

основна дейност отглеждане на 

овце. 

Не е спазено изискването по т.2.3, във връзка с т.9.1 от Раздел 11.1 

Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. Констатирано е, че съпруга на кандидата има 

регистиран пчелин с № 8887-0037 от дата 09.09.2015 с 10 броя 

пчелни семейства.  На основаниет.8 от  Раздел 21.2 от Условията за 

кандидатстване на кандидата е изпратено уведомление, чрез ИСУН 

за отстраняване на нередовности в проектното предложение, но 

отговор на писмото не е постъпил в указания краен  срок. Кандидатът 

попада в хипотезата на т.9. от раздел 21. 2. от Условията за 

кандидатстване.  

203 BG06RDNP001-6.007-2130 

ВИДКА ЗАПРЯНОВА 

ЕНЕВА 

Отглеждане на зеленчукови 

култури в малкото стопанство на 

Видка Енева 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.2 и т.12.4 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване.Не е изпълнено условието по т.2.3 към раздел 11.1 от 

Условията за кандидатстване. 

204 BG06RDNP001-6.007-2197 Симеон Христов Христов 

Развитие на малко стопанство в 

сектор растениевъдство 

Не са спазени критериите за допустимост по т. 1.6 и т.10 от Раздел 

11.2.Критерии за недопустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. При извършена справка е установено, че съпругата 

на кандидата е одобрена за подпомагане по реда на Наредба № 28 от 

2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мярка "Подпомагане на полупазарни 

стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР за периода 2007 - 

2013 г. (ДВ, бр. 74 от 2008 г.) (Наредба № 28 от 2008 г.), но към 

датата на подаване на проектното предложение на Симеон Христов 

Христов, не е получила всичките плащания по мярката. 

205 BG06RDNP001-6.007-2235 Тинка Петракова Илиева 

Устойчиво развитие на малко 

земеделско стопанство в района 

на област Пловдив 

Не е спазено изискването по т.2.3 от раздел 11.1.Критерии за 

допустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване.  

206 BG06RDNP001-6.007-2259 Илиян Кръстев Илиев 

Финансиране на ЗС - Илиян  

Кръстев Илиев за отглеждане на  

оранжерийни зеленчуци - 

домати 

Не са спазени изискванията на т.2.2,  т.2.3 и т.12.4, както и на т.6.3 от 

раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване  
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207 BG06RDNP001-6.007-2325 Райчо Николаев Райчев 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕТА ДО 

1 ГОДИНА 

Не са изпълнени условията по т. 2.2  и т.12.4 към раздел 11.1 

Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 

208 BG06RDNP001-6.007-2353 Алиме Иса Джамадан 

Осигуряване на устойчиво 

развитие и разтеж на малкото 

земеделско стопанство  

Не е спазено изискването по т.2.3 от раздел 11.1.Критерии за 

допустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване 

209 BG06RDNP001-6.007-2389 

Радостина Пешева 

Гюлеметова Отглеждане на сливи и пъпеши 

Кандидатът не отговаря на изискването на т. 2.3 от Раздел 11.1. 

Критерии за допустимост на кандидатите на Условията за 

кандидатстване. Не са представени документи, доказващи основание 

за ползване на имотите, на които е произведена селскостопанската 

продукция, чрез чиято реализация са сформирани минимум 33% 

приходи за предходната календарна година (2018) спрямо годината 

на кандидатстване. Документите са изискани с писмо в ИСУН на 

основание т.8 от Раздел 21.2 от Условията за кандидатстване, за 

доказване на условието по т. 2.2 от Раздел 11.1. на Условията за 

кандидатстване.  

210 BG06RDNP001-6.007-2425 РАСИМ ХАСАН ХАЛИЛ 

Стартова помощ за развитие на 

малко растениевъдно стопанство 

Не е спазено изискването по т.2.3 и т.6.3 от раздел 11.1 Критерии за 

допустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване. 

211 BG06RDNP001-6.007-2520 

Евгений Аргиров 

Караиванов 

Земеделско стопанство за 

отглеждане на овощни видове: 

круши, сливи, череши, кайсии, 

праскови и дюли на Евгений 

Аргиров Караиванов в село 

Искра, общ Първомай 

При подаване на проектното предложени в ИСУН, кандидатът е 

приложил входящ номер ОВОС-1918 от 30.09.2019 г. на искане за 

издаване на Документ от компетентния орган по околна среда 

(РИОСВ/МОСВ/БД). Документът е изискан с писмо, на което е 

представено уведомление за инвестиционно предложение с № 

ОВОС-1918-3 от 30.09.2020 г., в което е посочено, че във връзка с 

писмо с изходящ номер ОВОС-1918-2/ 24.10.2019 г., издадено от 

РИОСВ Пловдив е предоставена квитанция за внесена такса. 

Приложеното уведомление не е изискуменият документ съгласно 

Условията за кандидатстване.Приложените документи не доказват, 

че кандидатът отговаря на т. 6.3 от Раздел 11.1. на Условията за 

кандидатстване  

212 BG06RDNP001-6.007-2530 Велизар Стоянов Лазаров 

Отглеждане на трайни 

насаждения 

Не е спазено изискването по т.2.3 от раздел 11.1 Критерии за 

допустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване 

213 BG06RDNP001-6.007-1778 

ЖИВКО КИРЧЕВ 

КОСТОВ 

Стартова помощ за развитието 

на малки стопанства по 

Подмярка 6.3 „Стартова помощ 

за развитието на малки 

стопанства“  

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.3. от раздел 11.1. 

Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 
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214 BG06RDNP001-6.007-0974 Стоил Иванов Кърцелски 

Отглеждане на десертни лозя и 

други зеленчуци / салата / в 

землището на село Рупите, общ. 

Петрич, обл. Благоевград. 

 Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 2.2. и 

т.12.3 от раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от 

Условията за кандидатстване.  

215 BG06RDNP001-6.007-2385 Кирил Василев Кутоманов 

Отглеждане на овощни култури 

и люцерна 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 4 и т.6.3 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите. Представеният Бизнес 

план не отговаря на условията, посочени в т.6 от Раздел 13.1 

.Дейности, допустими за финансиране от Условията за 

кандидатстване. 

216 BG06RDNP001-6.007-2511 МЕРГЮЛ  БЕЙТИ АХМЕД 

Отглеждане на трайни 

насаждения-сливи, череши, 

естествени ливади и пчелни 

семейства  

Представеният бизнес план не доказва жизнеспособност на 

земеделското стопанство на кандидата и не отговаря на изискванията 

на точка 4 от раздел 13.1.Дейности, допустими за финансиране от 

Условията за кандидатстване. 

217 BG06RDNP001-6.007-2614 Георги Антонов Младенов 

Стартова помощ за развитието 

на стопанството на ЗП Георги 

Антонов Младенов 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 2.2. и т.4 

от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от 

Условията за кандидатстване.  

218 BG06RDNP001-6.007-0049 Атанаска Иванова Канева 

Подпомагане развитието на 

малко земеделско стопанство от 

11,002 дка вишни на земеделски 

стопанин Атанаска Канева 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 4. от раздел 13.1. 

Дейности, допустими за финансиране от условията за кандидатстване 

219 BG06RDNP001-6.007-0487 Салибрям Салим Иляз 

Подпомагане малкото 

земеделско стопанство на 

Салибрям Салим Иляз 

Установено е намаляване на площи и недекларирани животни, с 

което е осъществена хипотезата на т. 4.от Раздел 11.2.Критерии за 

недопустимост на кандидатите и неизпълнение на изискванията на т. 

2. 3. от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от 

Условията за кандидатстване. 

220 BG06RDNP001-6.007-0580 

НАДКА  РУСЕВА 

ЙОРДАНОВА 

Стартова помощ за развитие на 

малко стопанство на  Надка 

Йорданова за отглеждане на 

биологични пчелни семейства. 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.3. от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите, поради намаляване на 

брояь пчелни семейства на 09.01.2019г. с цел допустимост на 

кандидата по подмярката. С намаляването на пчелните семейства 

чрез продажба е осъществена хипотезата на т. 4. от Раздел 11.2 

Критерии за недопустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване 

221 BG06RDNP001-6.007-0667 

Фатмегюл  Мюслюм 

Исмаил 

Подпомагане на малко 

стопанство на Фатмегюл Исмаил 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 2.2 и т. 2.5 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване  
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222 BG06RDNP001-6.007-1249 

АННА КРЪСТЕВА 

ГЕШЕВА-КИСОВА 

Отглеждане на череши и кайсии 

в малкото стопанство на Анна 

Гешева-Кисова 

Не са спазени изискванията на т.2, т. 5 и т.6 от Раздел 13.1.Дейности, 

допустими за финансиране, както и неизпълнение на изискванията на 

т. 6.3 от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от 

Условията за кандидатстване. 

223 BG06RDNP001-6.007-1517 Стефанка Донева Тодорова 

Отглеждане на трайни 

насаждения, овощни 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 2.2, т. 2.3, т. 9.1 от 

Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите и т. 9.1 от 

Раздел 13.1.Дейности, допустими за финансиране на Условията за 

кандидатстване 

224 BG06RDNP001-6.007-1867 

Светослав Здравков  

Йорданов 

Стартова помощ за развитието 

на малкото стопанство на 

Светослав Йорданов 

Кандидатът е в неизпълнение на изискванията на т. 4 от Раздел 

13.1.Дейности, допустими за финансиране на Условията за 

кандидатстване.  

225 BG06RDNP001-6.007-1889 Хатидже Юсеинова Кушева 

Стартова помощ за развитие на 

малко стопанство на  Хатидже 

Кушева за отглеждане на 

зеленчуци и трайни насаждения. 

Кандидатът е в неизпълнение на изискванията на т. 2.2, т. 19 от 

Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите и т. 3.1 буква а) 

от Раздел 13.1.Дейности, допустими за финансиране от Условията за 

кандидатстване. 

226 BG06RDNP001-6.007-2301 Пламен Митков Папазов 

Развитие на земеделско 

стопанство за отглеждане на 

дребни преживни животни и 

трайни  

насаждения от сливи в 

землището на с. Българене, общ. 

Ловеч 

Кандидатът не отговаря на изискванията на  т.1.3 във връзка с т. 10 от 

Раздел 11.2.Критерии за недопустимост на кандидатите от Условията 

за кандидатстване. 

227 BG06RDNP001-6.007-2454 Иван Стефанов Николов 

Подпомагане развитието на 

стопанството на Иван Стефанов 

Николов при отглеждането на 

трайни насаждения. 

Установено е, че е намалена обработваемата площ, с което 

кандидатът попада в хипотезата на т. 4. от Раздел 11.2.Критерии за 

недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване. 

Кандидатът не отгонаря на изискванията на т. 2.3 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите, във връзка с т. 4 от 

Раздел 11.2 .Критерии за недопустимост на кандидатите от 

Условията за кандидатстване. 

228 BG06RDNP001-6.007-2456 Сюрея Елишан Арнаудов 

Подпомагане развитието на 

стопанството на Сюрея Елишан 

Арнаудов при отглеждането на 

трайни насаждения. 

При извършени административни проверки е установено, че 

кандидата не изпълнява производствената програма на стопанството, 

заложена в Таблица 7 от бизнес плана, с което е нарушено 

изискването на на т. 4 от Раздел 13.1.Дейности, допустими за 

финансиране от Условията за кандидатстване. Кандидатът е нарушил 

изискването на т. 10 от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на 

кандидатите от Условията за кандидатстване. 
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229 BG06RDNP001-6.007-2499 Борислав Димитров Алипов 

Развитие на стопанство за 

отглеждане на овце в землището 

на с. Челопеч 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.6.3 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване, във връзка с т.25 от Раздел 24.Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване.С 

Уведомителното писмо на основание т.8 от Раздел 21.2 е изискан 

Документ от РИОСВ по  представен към ПП Вх.№ 11018 от 

11.09.2019 г. от РИОСВ – гр. София. В отговор е предоставен 

Документ с Изх.№11018 - 6493 от 20.10.2020г., касаещ само част от 

имотите в стопанството.  

230 BG06RDNP001-6.007-2552 Евгени Георгиев Кьосев 

Стартова помощ за развитието 

на малкото земеделско 

стопанство на Евгени Кьосев 

За кандидата е установено , че има намаляване размера на 

обработваемата площ с цел допустимост на кандидата по 

подмярката, с което не отговаря на изискванията на т. 2. 3. от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване допустими. Установено е, че с намаляването на 

обработваемата площ е осъществена хипотезата на т. 4. от Раздел 

11.2.Критерии за недопустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 

231 BG06RDNP001-6.007-2633 

"ЦЕЦКО 

ИЗКУШЕНИЕТО"ООД 

6.3 "Стартова помощ за 

развитието на малки стопанства"  

Кандидатът е в неизпълнение на т. 2.2, т. 2.3, т. 2.5 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите и т. 2.2, буква а) от 

Раздел 11.2.Критерии за недопустимост на кандидатит еот Условията 

за кандидатстване. В регламентирания срок кандидатът не е 

отговорил на изпратеното уведомително писмо по реда на т. 8 от 

Раздел 21.2. от Условията за кандидатстване 

232 BG06RDNP001-6.007-2100 Руси Димитров Русев 

Стартова помощ за пчеларското 

стопанство на Руси Русев 

При извършени административни проверки е установено, че 

кандидата е намалил броя на отглежданите пчелни семейства от 136 

бр. на 125 бр. с цел допустимост по подмярката. Установено е 

намаляване на обработваемите площи.Така кандидатът е в 

неизпълнение на изискванията на т. 2. 3. от Раздел 11.1.Критерии за 

допустимост на кандидатите и попада в хипотезата на т. 4. от Раздел 

11.2.Критерии за недопустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 

233 BG06RDNP001-6.007-0238 

Димитър Красимиров 

Гешев 

Подпомагане развитието на 

стопанството на земеделски 

стопанин Димитър Красимиров 

Гешев 

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 . Липсите /нередовностите 

не са отстранени от кандидата в нормативно определения срок. 

Кандидатът не отговаря на изискванията т. 4 от Раздел 13.1. от 
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Условията за кандидатстване и попада в обхвата на т.9, от Раздел 

21.2  от Условията за кандидатстване. 

234 BG06RDNP001-6.007-1870 Ганка Илиева Димитрова 

Стартова помощ за 

икономическо развитие и 

укрепване на земеделското 

стопанство на Ганка Димитрова  

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.3, т.4 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване.Съпругът Иван Великов Димитров също има 

регистрирано правно основание за стопанската 2018/2019 

година.Извършено е преизчисление на началния икономически 

размер на стопанството на кандидата, с което не се изпълняват 

изискванията на т.2.3, във връзка с т.9.1 и т.10 от Раздел  

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите 

235 BG06RDNP001-6.007-0923 Борис Иванов Борисов 

Развитие на пчеларско 

стопанство на Борис Борисов 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.2, т. 2.3 , т.12.2 от 

Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване 

Към ПП не е предоставен документ от компетентния орган по околна 

среда (РИОСВ/МОСВ/БД), удостоверяващ съответствие с режимите 

на защитените територии, с което ПП не отговаря на изискванията на 

т.6.3 от Раздел 11.1. В процеса на оценка на административното 

съответствие и допустимостта е установено намаляване на размера на 

обработваемата площ на стопанството за стопанската 2018/2019 г., 

спрямо предходната стопанска година, с което кандидатът попада в 

хипотезата на т.4 от Раздел 11.2 от Условията за кандидатстване. 

236 BG06RDNP001-6.007-2305 Цветелин Литков Цеков 

ПОДОБРЯВАНЕ  

ИКОНОМИЧЕСКОТО  

РАЗВИТИЕ  И УКРЕПВАНЕ    

НА  СТОПАНСТВОТО  НА 

ЦВЕТЕЛИН  ЦЕКОВ 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.5 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. Към ПП не са представени изискуеми документи по 

т.12 и т.17 от раздел 24. от Условията за кандидатстване  

237 BG06RDNP001-6.007-1931 Борислав Живков Тодоров 

Стартова помощ за развитието 

на стопанстовото 

 на Борислав Тодоров 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.3, т.5, т.6 и т.19 от 

Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 

  

238 BG06RDNP001-6.007-1028 Ценка Иванова Цочева 

Отглеждане на трайни 

насаждения  

и зеленчукови култури 

Проектното  предложение е в противоречие с  изискването на т. 2.2. 

от Раздел 11.1. Критерии за допустимост на кандидатите, както е в 

противоречие и на т.4 от Раздел 11.2.Критерии за недопустимост на 

кандидатите от Условията за кандидатстване                                                                                   



 

 

ДПМРСР/ДЧМ  

Версия  1 

стр. 48 от 51 
ПРИЛОЖЕНИЕ 134_23 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

239 BG06RDNP001-6.007-0779 Димо  Иванов Димчев 

Стартова помощ за развитието 

на малкото стопанство на Димо 

Иванов Димчев 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 2.3 от раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 

240 BG06RDNP001-6.007-1749 Димитър Илиев Вършилов 

Проект по Подмярка 6.3 

„Стартова помощ за развитието 

на малки стопанства“ на  

Димитър Илиев Вършилов 

Проектно предложение не отговаря на изискванията на т.2.2 от 

Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване, както и на изискванията на т.4 от Раздел 

11.2.Критерии за недопустимост на кандидатите 

241 BG06RDNP001-6.007-1849 Светлин Петров Маринов 

СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА МАЛКО 

СТОПАНСТВО С 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЧЕЛНИ 

СЕМЕЙСТВА 

Проектно предложение не отговаря на изискванията на т.2.2 от 

Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 

242 BG06RDNP001-6.007-1583 Олга Алексиева Томова 

Повишаване на икономическата 

устоичивост на стопанството на 

Олга Алексиева Томова  

 Проектното предложение не отговаря на условието по т.2.2 от раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. Към проектното предложение не са предоставени 

изискуеми документи по т.25 и т.26 от Раздел 24.Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване от Условията 

за кандидатстване, с което не са изпълнени изискванията на т.6.3 от 

Раздел 11.1. 

243 BG06RDNP001-6.007-1442 Андон Димитров Иванов 

Подпомагане на малко 

стопанство на Андон Иванов 

Кандидатът попада в хипотезата на т.4 от Раздел 11.2.Критерии за 

недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване.При 

извършена Проверка на място от служители на ДФЗ се явява 

упълномощено лице, съответно секция Г от КЛПМ " Проверка за 

наличие на създаване на изкуствени условия, необходими за 

получаване на предимство, в противоречие с целите на европейското 

право и действащото законодателство в областта на селското 

стопанство " не е попълнена. Написана е докладна до ДПИ на ДФЗ. 

244 BG06RDNP001-6.007-0852 

Калоян Светлозаров 

Кирилов 

Развитие на малко стопанство от 

смесен тип 

Кандидатът не отговарят на изискванията на нат.2.3 и т.6.1 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите, както и на 

изискванията на т. 4 от раздел 13.1.Дейности, допустими за 

финансиране от Условията за кандидатстване. 

245 BG06RDNP001-6.007-0654 Валентин Димитров Зоин 

Стартова помощ за развитието 

на малко стопанство на  

земеделски стопанин Валентин 

Зоин  

Кандидатът попада в хипотезата на т.4 от Раздел 11.2.Критерии за 

недопустимост на кандидатите. За да отговори на изискванията по 

т.2.3 от раздел 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите от 

Условията за кандидатстване, за кандидата е установено намаляване 

на размера на обработваемата земя, спрямо предходната стопанска 

година, чрез отдаване под наем/аренда на съсобствен поземлен имот 
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№ 35537-032-035 с площ 3.8 дка насаден с трайни насаждения – 

праскови на друго лице. 

246 BG06RDNP001-6.007-0757 Данаил Валентинов Петков 

Отглеждане на трайни 

насаждения и пчелни семейства 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.2 и т.12.3 от раздел 

11.1. Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 

247 BG06RDNP001-6.007-1504 

Владимир Първанов 

Максимов 

Стартова помощ за малкото 

земеделско стопанство на 

Владимир Първанов Максимов 

Изпратено е уведомление до кандидата по реда на т. 8 от Раздел 21.2 

от Условията за кандидатстване, на което кандидатът не е 

предоставил отговор на . Проектното предложение не съответства на 

т.2.2, т.2.4, т.6.1, т.18 и т.19 от Раздел 11.1 Критерии за допустимост 

на кандидатите от Условията за кандидатстване.Не е представена 

справка от НОИ за изплатено/неизплатено/ парично обезщетение за 

безработица за 2018 година Подадената декларация за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ - Приложение №4 към 

Условията за кандидатства не е попълнена коректно.  

248 BG06RDNP001-6.007-1918 

КРАСИМИР ДЕЧКОВ 

КОЕВ 

Отглеждане на трайни 

насаждения: овощни - череши и 

ябълки, ЕМК - лавандула и 

зеленчуци - домати 

 В отговор на изпратено уведомление по реда на т. 8 от Раздел 21.2 от 

Условията за кандидатстване, кандидатът не е предоставил 

приемлива обосновка, съгласно изискванията на т.18 и т.19 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 

249 BG06RDNP001-6.007-2384 

 ДИМИТРИНКА 

ВАСИЛЕВА МИНЧЕВА 

Отглеждане на оранжерийни 

зеленчуци в малкото стопанство 

на Димитринка Минчева 

Проектното предложение не съответства на т.2.3 от Раздел 11.1 

Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. Два месеца преди подаване на заявлението по 

подмярка 6.3 кандидатът отдава под наем на сина си имот 052005 ( с 

оранжерия), с който доказва доходи от земеделска дейност за 2018 

година и който обработва докато изпълнява одобрен проект по мярка 

141„Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на 

преструктуриране“. Кандидатът попада в хипотезата на т.4 от Раздел 

11.2 Критерии за недопустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване 

250 BG06RDNP001-6.007-2428 

ЗЛАТИН МИХАЙЛОВ 

КАРАГЕНОВ 

Подкрепа за пчеларско 

стопанство 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.2.2 от 

Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. Изпратено е уведомление до кандидата по реда на т. 

8 от Раздел 21.2 от Условията за кандидатстване, на което кандидатът 

не е предоставил отговор.  При подаване на проектното предложение 

е предоставен входящ номер в уверение, че е подадено искане за 

издаване на документ от РИОСВ. Проектното предложение не 
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съответства на т.6.3 от Раздел 11.1 Критерии за допустимост на 

кандидатите от Условията за кандидатстване  

251 BG06RDNP001-6.007-2518 

МИЛОСЛАВ 

КОСТАДИНОВ КОТЕВ 

Стартова помощ за развитието 

на стопанството на Милослав 

Котев 

Представеното проектното предложение и приложените към него 

документи не доказват съответствие с т.2.2 от Раздел 11.1.Критерии 

за допустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване. 

252 BG06RDNP001-6.007-2555 

РАДОСТИНА АНГЕЛОВА 

ВАСИЛЕВА 

Стартова помощ за развитието 

на стопанството на Радостина 

Василева 

На кандидата е изпратено уведомление по реда на т. 8 от Раздел 21.2 

от Условията за кандидатстване, на което не е предоставен отговор в 

указания срок.  Проектното предложение не съответства на т.2.2, 

т.2.4 и т.2.5 от Раздел 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите 

от Условията за кандидатстване. Представеният бизнес план не 

съответства на т.2, т.3.1, т.3.2 и т.9.2 от Раздел 13.1.Дейности, 

допустими за финансиране на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 

253 BG06RDNP001-6.007-0434 

ДОБРОСЛАВА МИТКОВА 

ВЪРБАНОВА 

Отглеждане и увеличаване на 

броя на пчелните семейства в 

пчелин на земеделски стопанин 

Доброслава Миткова Върбанова  

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.2 от раздел 

13.1.Дейности допустими за финансиране от Условията за 

кандидатстване  

При посещението на място кандидатът е отказал да бъде извършена 

проверка и собственоръчно е заявила, че оттегля заявлението си за 

подпомагане и се е разписала. 

254 BG06RDNP001-6.007-1342 Галин Николов Пройков 

Отглеждане на зеленчукови 

култури 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на  т.2.2, т.6  и 

т.6.3 от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от 

Условията за кандидатстване. 

255 BG06RDNP001-6.007-1679 БАРИН ЕКО АГРО ЕООД 

„Развитие на овощно стопанство 

в с. Слънчево, община 

Аксаково“ 

 Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.2 от 

раздел 13.1.Дейности допустими за финансиране от Условията за 

кандидатстване, както и на изискванията на т.2.3 от Раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване.Приложение № 1.“ от Условията за кандидатстване. 

256 BG06RDNP001-6.007-1823 

Марийка  Димитрова 

Георгиева 

Развитие на земеделското 

стопанство на Марийка 

Димитрова Георгиева 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.2.5 и т.5 

от Раздел , 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите 

257 BG06RDNP001-6.007-2013 Трифон Илиев  Акузов 

Проект за развитие на малко 

растениевъдно стопанство за 

отглеждане на домати - 

оранжерийни и открито 

производство и пъпеши 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.2.4 и т.6 

ит.6.3 от 1.1. Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите, 

както и попада в хипотезата на т.9 от Раздел 21.2 от Условията за 

кандидатстване. 



 

 

ДПМРСР/ДЧМ  

Версия  1 

стр. 51 от 51 
ПРИЛОЖЕНИЕ 134_23 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

258 BG06RDNP001-6.007-2115 Джеймс Бисеров Милчев 

Подпомагане развитието на 

малко земеделско стопанство на 

Джеймс Бисеров Милчев 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.2, т.2.3, т.5, т.6 и 

т.12.3 от Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите. 

Кандидатът попада в хипотезата на т.2 от Раздел 11.2.Критерии за 

недопустимост на кандидатите, поради некоректно попълнена 

декларация по чл.25, ал.2 от ЗУСЕСИФ. Проектното предложение не 

отговаря на изискванията на т.6, т.2 във връзка с т.9.2 от Раздел 

13.1.Дейности, допустими за финансиране от Условията за 

кандидатстване. 

259 BG06RDNP001-6.007-2119 

РУСКА ДЕЛЧЕВА 

СТАВРЕВА 

Подпомагане развитието на 

стопанството на Руска Ставрева 

при отглеждане на зеленчукови 

култури. 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.2 и т.9.2 

от раздел 13.1.Дейности допустими за финансиране, както и на 

изискванията на т.2.4 и т.6.3 от Раздел 11.1.Критерии за допустимост 

на кандидатите от Условията за кандидатстване 

260 BG06RDNP001-6.007-2395 

ХЮСЕИН  ХЮСЕИН  

ДАРАКЧИ 

Стартова помощ за развитие на 

малкото стопанство на Хюсеин 

Хюсеин Даракчи 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.2.2 от 

Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 

261 BG06RDNP001-6.007-2640 ГЕНЧО ЯНКОВ ПЕНЕВ 

Проект за развитие на малко 

стопанство за производство на 

домати. 

Проектното предложение не отговаря на изискванията  на т.2.3 от 

Раздел 11.1.Критерии за допустимост на кандидатите , както и на 

изискванията на т.3.1, буква"а" от Раздел 13.1.Дейности, допустими 

за финансиране от Условията за кандидатстване. 

 

 

 

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.  

 


