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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 BG06RDNP001-6.008 

 

 

№ 
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 BG06RDNP001-6.008-0164 ПЛАМЕН 

ДАНАИЛОВ 

ПАЦОВСКИ 

СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА МАЛКО 

СТОПАНСТВО С ОСНОВНА 

ДЕЙНОСТ ОТГЛЕЖДАНЕ НА 

КОЗИ И ОВЦЕ 

Кандидатът не отговаря на условията на т. 5.3 от Раздел  11.1 

Критерии за допустимост на кандидатите , т. 5  и т. 8 от Раздел 

13.1. „Дейности, допустими за финансиране“ от Условията за 

кандидатстване. Кандидатът попада в  категорията недопустими 

кандидати съгласно т.2.2. и т.3.6. от Раздел 11.2. Критерии за 

недопустимост на кандидатите  от  Условията за кандидатстване. 

2 BG06RDNP001-6.008-0172 Наско Ангелов Русев Инвестиции за биосигурност и 

разрастване на  овцеферма -

гр.Хасково 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.2.3 на част 11.1 към 

раздел 11, т. 3, т.7, т.19 и т. 21 от раздел 24, т. 2.1 от раздел 11.2, 

т.9.2 на част 13.1 към раздел 13, във връзка с т.2 от същия раздел 

от Условията за кандидатстване. 

3 BG06RDNP001-6.008-0208 Наим Фаим Наим Отглеждане на животни Проектното предложение НЕ отговаря на изискванията за 

допустимост, съгласно т. 5.3, т. 9, т. 17 и т. 18 от раздел 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“, във връзка с т. 2 и т. 

8 от раздел 13.1 „Дейности, допустими за финансиране“, и във 

връзка с т. 8 и т. 9 от раздел 21.2. „Оценка на административно 

съответствие и допустимост“ от Условията за кандидатстване, 

утвърдени със Заповед № РД09-250 от 06.03.2020 г., и не се 

допуска до техническа и финансова оценка. 
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4 BG06RDNP001-6.008-0082 Неджмия Ерол Ахмед Развитие и укрепване на малкото 

стопанство на Н.Е.Ахмед в сектор 

Животновъдство 

1. Представените документи по т. 9. и т. 14. от Раздел 14. „Списък 

на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от 

Условията за кандидатстване, не санират изискванията на т.2.3. и 

т.2.4. от Раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ 

на Условията за кандидатстване. 2. Кандидата не поддържа 

съответствие с изискването на т.3.6, т.4. и т.5. от Раздел 13.1. 

„Дейности, допустими за финансиране“ и т. 5.1. във връзка с т. 

2.3. от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ на 

Условията за кандидатстване. “  

5 BG06RDNP001-6.008-0189 Ахмед Мехмедов 

Джуджев 

РАЗВИТИЕ НА МАЛКО 

ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО 

ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОВЦЕ 

Съгласно Раздел 21.2 „Оценка на административно съответствие 

и допустимост“, т.8 и т.9 от Условия за кандидатстване  на 

30.07.2021 г. до кандидата е изпратено в ИСУН Уведомление за 

предоставяне на допълнителна информация, с краен срок за 

отговор 13.08.2021 г., на което кандидатът не отговаря. 

6 BG06RDNP001-6.008-0209 МЕТОДИ СТАНОЕВ 

ХАЙДУШКИ 

Козеферма "Седем палави 

козлета" 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на Раздел 

11.1, т. 2.2, т. 2.3., т. 2.4., т. 12 и т. 18, Раздел 13.1., т. 5, Раздел 18, 

т. 2 от утвърдените Условия за кандидатстване. 

7 BG06RDNP001-6.008-0026 Делчо Стефанов 

Делчев 

Инвестиции за биосигурност и 

разрастване на козеферма-

с.Доситеево 

Не е предоставен коректен задължителен документ, съгласно т.19 

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

кандидатстване във връзка с т.5.3 от Раздел 11.1 Критерии за 

допустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване. 

2.Представена е Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 

от Закона за малките и средни предприятия ,която не е попълнена 

коректно като липсва информация за годишния оборот (в 

хил.лв.), като не е приложена и „Справка за обобщените 

параметри на предприятието“ на база на която е определен 

статуса на предприятието. Същата е изискуем документ, съгласно 

т.7 от Раздел 24. Списък на документите, които се подават на 

етап кандидатстване от Условията за кандидатстване. 

Документът е задължителен съгласно изискването на раздел 11.1 

Критерии за допустимост на кандидатите т. 2.5 и раздел 11.2 

Критерии за недопустимост на кандидатите т. 3.4 от Условията за 

кандидатстване.  
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8 BG06RDNP001-6.008-0201 Изабела Маринова 

Ангелова 

Подпомагане развитието на малко 

земеделско стопанство на Изабела 

Мариова Ангелова 

Не е предоставен коректен задължителен документ, съгласно т.19 

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

кандидатстване във връзка с т.5.3 от Раздел 11.1 Критерии за 

допустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване. 

2.Представена е Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 

от Закона за малките и средни предприятия ,която не е попълнена 

коректно като липсва информация за годишния оборот (в 

хил.лв.), като не е приложена и „Справка за обобщените 

параметри на предприятието“ на база на която е определен 

статуса на предприятието. Същата е изискуем документ, съгласно 

т.7 от Раздел 24. Списък на документите, които се подават на 

етап кандидатстване от Условията за кандидатстване. 

Документът е задължителен съгласно изискването на раздел 11.1 

Критерии за допустимост на кандидатите т. 2.5 и раздел 11.2 

Критерии за недопустимост на кандидатите т. 3.4 от Условията за 

кандидатстване.  

9 BG06RDNP001-6.008-0117 Ваня Николова 

Костова 

Развитие на малко стопанство в 

сектор животновъдство 

Не е предоставен коректен задължителен документ, съгласно т.19 

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

кандидатстване във връзка с т.5.3 от Раздел 11.1 Критерии за 

допустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване. 

2.Представена е Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 

от Закона за малките и средни предприятия ,която не е попълнена 

коректно като липсва информация за годишния оборот (в 

хил.лв.), като не е приложена и „Справка за обобщените 

параметри на предприятието“ на база на която е определен 

статуса на предприятието. Същата е изискуем документ, съгласно 

т.7 от Раздел 24. Списък на документите, които се подават на 

етап кандидатстване от Условията за кандидатстване. 

Документът е задължителен съгласно изискването на раздел 11.1 

Критерии за допустимост на кандидатите т. 2.5 и раздел 11.2 

Критерии за недопустимост на кандидатите т. 3.4 от Условията за 

кандидатстване.  
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10 BG06RDNP001-6.008-0042 Георги Вълчев 

Ангелов 

Отглеждане на пуйки и 

закупуване на водоструйка 

Проектът не се допуска доТФО, тъй като попада в хипотезата на 

т.2.1,а)във вр.с т.2 от Раздел 11.2„Критерии за недопустимост на 

кандидатите“от УК по процедура №BG06RDNP001-6.008.От 

представеното свидетелство за съдимост е видно,че кандидатът е 

осъден с влязла в сила присъда на осн.чл.195 ал.1т.4 вр.чл.194 

ал.1вр. чл.20 ал.2 вр.ал.1 отНК, вр.чл.55 ал.1 т.1отНК. Присъдата 

е в сила от 20.09.2018 като е наложен изпитателен срок от 3 

години и към настоящия момент, г-н Ангелов не е реабилитиран. 

11 BG06RDNP001-6.008-0090  СИЛВИЯ 

ВАЛЕНТИНОВА 

СТАНЧЕВА 

Подпомагане на Силвия Станчева 

за отглеждане на свине 

На 03.08.2021г. на кандидата е изпратено уведомително писмо по 

т. 8 от Раздел 21.2 „Оценка на административно съответствие и 

допустимост“ от Условията за кандидатстване по подмярката, с 

краен срок за отговор 18.08.2021г.  Отговор от кандидата не е 

получен.                            Кандидатът не отговаря на т.5.3 във вр.с 

т.5 от Раздел 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, т.3.3, 

във вр.с т.3, т. 5, т.9.2, във вр.с т.9 и т.2 от Раздел 13.1 Дейности, 

допустими за финансиране и т.3, буква "в" от Раздел 21.2 Оценка 

на административно съответствие и допустимост. За кандидатът е 

установено, че отговаря на т.2.2., буква „а“ от Раздел 11.2 

Критерии за недопустимост на кандидатите от УК по подмярката. 

12 BG06RDNP001-6.008-0171 Иван Георгиев Гърков Устойчиво развитие на малко 

земеделско стопанство в района 

на област Пазарджик 

 Кандидатът не отговаря на изискването на т. 1, във връзка с т. 2.4 

и т. 2.4, във връзка с т. 2 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост 

на кандидатите“ и т. 14 от Раздел 24 "Списък на документите, 

които се подават на етап кандидатстване" от Условията за 

кандидатстване. 

13 BG06RDNP001-6.008-0188 Иван Стоянов Янев Стартова помощ за развитието на 

ферма за кози 

На 03.08.2021 г., чрез Информационна система за управление и 

наблюдение (ИСУН),  е изпратено Уведомително писмо до 

кандидата, съгласно т. 8 от Раздел 21.2 „Оценка за 

административно съответствие и допустимост“ от Условията за 

кандидатстване. В нормативно установения срок 18.08.2021 г. не 

е предоставен и съответно получен отговор на писмо чрез ИСУН.  

Kандидатът не отговаря на следните изисквания от Условията за 

кандидатстване: Точка 5.3 от Раздел 11.1 и Точка 19 от Раздел 24; 

2. Точка 2.2 от Раздел 11.2; 3. Точка 3 от Раздел 24; 4. Точка 2 от 

Раздел 13.1; 5. Точка 8 от Раздел 13.1 и Точка 21 от Раздел 24. 
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14 BG06RDNP001-6.008-0214 СИЛВИЯ 

МАРИНОВА 

ИВАНОВА 

Стартова помощ за развитие на 

земеделско стопанство в 

планински район. 

На 03.08.2021 г., чрез ИСУН)  е изпратено до кандидата 

Уведомително писмо по т. 8 от Раздел 21.2 „Оценка за 

административно съответствие и допустимост“ от Условията за 

кандидатстване. В нормативно установения срок 18.08.2021 г. не 

е предоставен и съответно не е получен отговор на писмото чрез 

ИСУН. Kандидатът не отговаря на следните изисквания от 

Условията за кандидатстване: 1. Точка 5.3 от Раздел 11.1 и Точка 

19 от Раздел 24; 2. Точка 6 от Раздел 24; 3. Точка 3 от Раздел 24; 

4. Точка 7 от Раздел 24; 5. Точка 1 от Раздел 11.1; 6. Точка 18 от 

Раздел 11.1 и точка 17 от раздел 24; 7. Точка 5.1 от Раздел 11.1; 8. 

Точка 3 от Раздел 13.1 и подточки 3.1; 3.5; 3.6, както и Точка 4 и 

Точка 5 от от Раздел 13.1 

15 BG06RDNP001-6.008-0074 Милен Минчев Пеев Отглеждане на животни - овце, 

млечно направление  и лозя 

винени" 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.2.2 и 

т.5.3 от Раздел 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, т.5 

от Раздел 13.1 Дейности, допустими за финансиране от 

Условията за кандидатстване. 

16 BG06RDNP001-6.008-0015 Асен Георгиев Велев Инвестиции за биосигурност и 

разрастване на  козеферма-

с.Сираково 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.2.2 , 

т.2.5 и т.5.3 от Раздел 11.1 Критерии за допустимост на 

кандидатите, т.5 от Раздел 13.1 Дейности, допустими за 

финансиране от Условията за кандидатстване. 

17 BG06RDNP001-6.008-0047 Димитър Светлинов 

Каменов 

Развитие на ферма за кокошки 

носачки на Димитър Каменов 

Проектното предложение НЕ отговаря на изискванията на т.2.2 от 

раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, на т. 5 

във връзка с т. 2.3 от раздел 11.1 Критерии за допустимост на 

кандидатите и т. 10 от раздел 24 „Списък на документите, които 

се подават на етап кандидатстване, както и на т. 2, т. 3 и т. 5 от  

раздел 13 „Допустими дейности“, подраздел. 13.1. „Дейности, 

допустими за финансиране“ от Условията за кандидатстване. 
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18 BG06RDNP001-6.008-0151 Цветан Иванов Калеев Създаване на земеделско 

стопанство на Цветан Иванов 

Калеев 

Проектното предложение НЕ отговаря на изискванията на т. 19 от 

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

кандидатстване, на т. 2, т. 3.3 и т. 5 от раздел 13.1. „Дейности, 

допустими за финансиране“ от Условията за кандидатстване, 

както и попада в хипотезата на т.2.2, буква „бб)“ на раздел 11.2 

„Критерии за недопустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване. 

19 BG06RDNP001-6.008-0014 ФЕРМА 

ОБРЕТЕНОВИ ЕООД 

Финансиране на земеделско 

стопанство  "Ферма Обретенови"  

за отглеждане на  овце 

Проектното предложение НЕ отговаря на изискванията на т.2.2 от 

раздел 11. „Допустими кандидати:“, подраздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“, както и на т. 3 и т. 5 от раздел 13 

„Допустими дейности“, подраздел. 13.1. „Дейности, допустими за 

финансиране“ от Условията за кандидатстване. 

20 BG06RDNP001-6.008-0027 Зейнеп Мехмед Али Стартова помощ за развитие на 

малко животновъдно стопанство. 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.2.2 от 

раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, поради  

извършено преизчисление на началния размер на стопанството на 

кандидата. Не е отговорено в регламентирания срок на писмо за 

отстраняване на нередовности и непълноти във връзка с т. 8 от 

Раздел 21.2 „Оценка на административно съответствие и 

допустимост“ на Условията за кандидатстване. Проектното 

предложение не отговаря и на т. 2, от раздел. 13.1. „Дейности, 

допустими за финансиране“ от Условията за кандидатстване. 

21 BG06RDNP001-6.008-0089 АНГЕЛ АНГЕЛОВ 

БАЛТАДЖИЕВ  

Стартова помощ за развитие на 

 малкото стопанство на Ангел 

Ангелов Балтаджиев 

Кандидатът попада в  

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

недопустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване.Установени са следните нередности: 1. При ПнМ 

не са установени декларираните животни от кандидата, който 

прилага декларация, че се отказва от проекта. Проектното 

предложение не отговаря на изискванията на т.5 от Раздел 13. 

Дейности, допустими за финансиране, т.21 от Раздел 24. Списък 

на документите, които се подават на етап кандидатстване от 

Условията за кандидатстване. 
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22 BG06RDNP001-6.008-0009 МАРТИН 

НИКОЛАЕВ 

ШУРИКИН 

Развитие на животновъдно  

стопанство на Мартин Шурикин 

Не е получен отговор на 15 дневно писмо за нередности през 

ИСУН от 04.08.2021г. Мотивите за отказ са: 1.Кандидатът не е 

предоставил документ съгласно т.19 от Раздел 24. Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване.2. 

Информация за дейността на стопанството след избраната крайна 

дата на проверка изпълнението на бизнес плана до изтичане на 

пет години от датата на сключване на договора. 

23 BG06RDNP001-6.008-0162 Борислав Найденов 

Бенчев 

Подпомагане развитието на 

стопанството на земеделски 

стопанин Борислав Найденов 

Бенчев 

Бенефициентът е продал животните си и при посещението на 

място заявява, че желае оттегляне на проектното си предложение. 

Няма подадено заявление в ИСУН за оттегляне. На основание 

Раздел 21.2, т. 8 от Условията за кандидатстване е изпратено 

Уведомително писмо чрез ИСУН за предоставяне в 15 дневен 

срок на допълнителна информация и документи необходими за 

отстраняване на констатираните липси или нередовности. В 

определения краен срок за отговор -19.08.2021г. не е налична 

информация за входирани и приложени документи. Проектното 

предложение не отговаря на изискванията на т.2.2, т. 5.1, т.5.2  и 

5.3, т.18 от Раздел 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, 

т.5 от Раздел 13 Дейности, допустими за финансиране от 

Условията за кандидатстване . 

24 BG06RDNP001-6.008-0198 Юсуф Мехмед Салих Устойчиво развитие на малко 

земеделско стопанство в района 

на област Пазарджик  

 

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

изпратено Уведомително писмо  чрез ИСУН за предоставяне в 15 

дневен срок на допълнителна информация и документи 

необходими за отстраняване на констатираните липси или 

нередовности. В определения краен срок за отговор -26.08.2021г. 

не е налична информация за входирани и приложени документи. 

Кандидатът попада в хипотезата на т.2.2 ,буква бб) от Раздел 11.2 

Критерии за недопустимост на кандидатите. 

25 BG06RDNP001-6.008-0107 Стайко Атанасов 

Забунов 

Икономическо развитие и 

укрепване на малко земеделско 

стопанство с отглеждане на овце 

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

изпратено Уведомително писмо чрез ИСУН за предоставяне в 15 

дневен срок на допълнителна информация и документи 

необходими за отстраняване на констатираните липси или 

нередовности. В определения краен срок за отговор -25.08.2021г. 

не е налична информация за входирани и приложени документи. 

Кандидатът не отговаря на изисванията на т.2.2 , т.5.3 и т.9 от 

Раздел 11.1. Критерии за допустимост на кандидатите, т.4 и т.5 от 
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Раздел 13.1 Дейности, допустими за финансиране от Условията за 

кандидатстване. 

26 BG06RDNP001-6.008-0203 Атче Исмаилова 

Хасанова 

Отглеждане на  овце-млечни и 

овце-месодайни  и осъществяване 

на развитие,посредством 

собствена развъдна дейност на 

овце-млечни,отглеждани по 

конвенционален метод. 

Изпратено е Уведомително писмо чрез ИСУН на 10.09.2021г. за 

предоставяне на допълнителна информация и документи. В 

определения краен срок за отговор- 24.09.2021 не е налична 

информация за входирани и приложени документи. Кандидатът 

попада в хипотезата на т.2.2 ,буква бб) от Раздел 11.2 Критерии за 

недопустимост на кандидатите. 

27 BG06RDNP001-6.008-0030 ГЕОРГИ 

АЛЕКСАНДРОВ 

АЛЕКСАНДРОВ 

Подпомагане развитието на малко 

земеделско стопанство на Георги 

Александров Александров 

Проектно предложение не отговаря на изискването посочено в т. 

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

от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ от 

Условията за кандидатстване. Проектното предложение попада в 

хипотезата на т. 17 и т. 18 от Раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“  

28 BG06RDNP001-6.008-0058 Росен Стефанов Руев ПОДОБРЯВАНЕ 

ИКОНОМИЧЕСКОТО 

РАЗВИТИЕ И ПОВИШАВАНЕ 

НА БИОСИГУРНОСТТА В 

СТОПАНСТВОТО НА РОСЕН 

РУЕВ  

Установена е разлика над 3% между площта, последно заявена от 

кандидата по схемите и мерките за директни плащания към 

годината на кандидатстване /2020/  и земеделската земя, която е 

декларирана, че участва в изчислението на икономическия размер 

на стопанството. Проектното предложение попада в хипотезата 

на т. 17 и т. 18 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ . 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.2.2 от 

Раздел 11.1. Критерии за допустимост на кандидатите. 

Кандидатът попада в хипотезата на т.2.2 ,буква бб) от Раздел 11.2 

Критерии за недопустимост на кандидатите. 

29 BG06RDNP001-6.008-0067 Мюмюн Юсуф Ахмед Отглеждане на пуйки Проектно предложение не отговаря на изискването посочено в т. 

5 от Раздел 11.1 , т.2, т.5,  т.6  и  т.8 от Раздел 13.1 от Условията 

за кандидатстване.  
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30 BG06RDNP001-6.008-0166 "ЕНГИН-ДЖАН" 

ЕООД 

Развитие и разширяване на малко 

стопанство за отглеждане свине  

Непредставяне на изискани допълнителни документи и 

информация за отстраняване на констатирани липси и 

нередовности. На основание т.8 от Раздел 21.2 от Условията за 

кандидатстване е изпратено уведомително писмо чрез ИСУН за 

установени липси на 10.08.2021 г., като не е предоставен отговор. 

Проектното предложение не отговаря на т. 5.3 от Раздел 11.1 и 

т.21 от раздел 24. от Условията за кандидатстване.                                                                                                                                                                   

31 BG06RDNP001-6.008-0210 Румен Сашов Стоев Стартова помощ за развитие на 

стопанството на Румен Стоев 

Кандидатът е бил одобрен по м.141 и след това е с анулиран 

договор и съгласно т.1.7 от Раздел 11.2 от Условията за 

кандидатстване е недопустим за подпомагане; Стопанството на 

кандидата не отговаря и на т.1 от 11.1 Критерии за допустимост 

на кандидатите от Условията за кандидатстване. 

32 BG06RDNP001-6.008-0108 Асим Ахмедов 

Барсанов 

Подпомагане развитието на 

стопанството на земеделски 

стопанин Асим Ахмедов Барсанов 

При разглеждане на проектното предложение се установиха 

липси, неясности и непълноти в предоставените документи и на 

кандидатът е изпратено писмо през ИСУН на 29.07.2021 г с краен 

срок на отговор 12.08.2021 г. Писмото не е отворено в ИСУН от 

кандидата  и срокът на отговор е изтекъл.    

 Не е представен изискуем документ, съгласно т.19 от  раздел  24. 

Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, 

с което не са изпълнени изискванията на точка 5.3  от раздел 

11.Допустими кандидати от Условията за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на изикването на  т.4 от 

13.1 на раздел 13 от Условията за кандидастване 

33 BG06RDNP001-6.008-0114 Актан Басри Еминов Развитие и разширяване на 

стопанство за отглеждане на 

ДПЖ-овце 

 Кандидатът не отговаря на: 

 изискването на т. 5.3 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“, на  т. 8 от Раздел 13.1 „Дейности, допустими за 

финансиране“, на  

 т.2.1.а) и т.2.2.а) от раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на 

кандидатите“ в Условията за кандидатстване. 
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34 BG06RDNP001-6.008-0115 Ибрям Бакъ Солак Развитие на малкото стопанство 

чрез увеличаване на броя на  

отглежданите  млечни овце  и 

закупуване на  силоз за 

съхранение на концентриран 

фураж 

Проектното предложение не отговаря на изискването посочено в 

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

Условията за кандидатстване 

35 BG06RDNP001-6.008-0004 ЗС Бахтинар Зюхтиева 

Реджебова 

Развитие  на стопанството на 

Бахтинар  Зюхтиева Реджебова. 

Проектното предложение НЕ отговаря на изискванията за 

допустимост, съгласно т.1 и т.2.2 от Раздел 11.1 Критерии за 

допустимост на кандидатите , т. 8 от раздел 13.1 „Дейности, 

допустими за финансиране“,  във връзка с т.21 от Раздел 

24.Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване от Условията за кандидатстване 

36 BG06RDNP001-6.008-0036 Ачелия Алкинур Сали Подпомагане на малкото 

земеделско стопанство на 

А.А.Качакова за неговото 

устойчиво развитие 

Проектнотот предложение НЕ отговаря на изискванията за 

допустимост, съгласно т.1 и т.2.2 от раздел 11.1. Критерии за 

допустимост на кандидатите, т.4 и т.5 от раздел 13.1 „Дейности, 

допустими за финансиране“ от Условията за кандидатстване, 

37 BG06RDNP001-6.008-0096 Николай Тенев Тенев Отглеждане на животни - овце, 

млечно направление и 

поддържане на пасища 

На 02.08.2021 г. на кандидата е изпратено Уведомителното писмо 

за нередности с краен срок за отговор 17.08.2021 г. В 

законоустановения и указан в уведомителното писмо 15-дневен 

срок за предоставяне на изисканите с писмото документи, 

кандидатът не е представил отговор.                                                                  

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 3  и т. 

5.  от раздел 13. „Допустими дейности“ от Условията за 

кандидатстване.  

38 BG06RDNP001-6.008-0207 Енисе Ейвас 

Найденова 

Устойчиво развитие на малко 

земеделско стопанство в района 

на област Пазарджик 

Към дата на подаване на ПП кандидатът не е представил 

документот РИОСВ, удостоверяващ съответствие с режимите на 

защитените територии, изискуем документ съгласно т. 19 от 

раздел 24 от Условия за кандидатстване 

39 BG06RDNP001-6.008-0065 Димитър Енев Енев "Отглеждане на животни-

овце,млечно направление " 

Проектно предложение не отговаря на изискването посочено в 

т.5.3 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“,  

т.2 от  Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ от 

Условията за кандидатстване. 
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40 BG06RDNP001-6.008-0170 Валентин Антов 

Станков 

Стартова помощ за развитието на 

стопанствотои на Валентин 

Станков 

Проектно предложение не отговаря на изискването посочено в т. 

2.3 от Раздел 11.1 от Условията за кандидатстване 

41 BG06RDNP001-6.008-0060 Методи Асенов 

Боюклиев 

Инвестиции за биосигурност и 

разрастване на овцеферма-

с.Смирненци 

Проектното предложение не отговаря на изискването на т. 2.2 от 

Раздел 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите от Условия 

за кандидатстване. Извършено е преизчисление на начално СПО 

на стопанството съгласно данни от Регистър "Животни и пчели" 

на БАБХ. На кандидата са изпратени 2 бр. УП за нередовности 

през ИСУН, на основание т.8 от Раздел 21.2 от УК за представяне 

на документи във връзка с установените 18 бр. млечни овце в 

друг животновъден обект. След отговор и на двете уведомителни 

писма, няма представени доказателства удостоверяващи, че към 

датата на подаване на проекта по 6.3 тези 18 бр. овце са 

собственост на друго лице.  

42 BG06RDNP001-6.008-0073 Велика Тодорова 

Тенева 

Отглеждане на пуйки На основание т.6 от Раздел 21.2. Оценка на административно 

съответствие и допустимост т. 6 е извършено посещение на място 

на стопанството на кандидата на 07.07.2021г. При посещението 

на място е установено, че кандидата не отглежда заявените 

животни –пуйки.  Преизчислен е началният икономически размер 

на стопанството на 0.00 евро, с което кандидатът не отговаря на 

на изискванията на т.2.2 от Раздел  11.1 Критерии за допустимост 

на кандидатите обем на стопанството на кандидата е 0 евро. 

43 BG06RDNP001-6.008-0163 Демирел Хасан Халил Развитие и укрепване на малкото 

стопанство на Д.Х.Халил в сектор 

Животновъдство 

До кандидата е изпратено уведомително писмо за отстраняване 

на нередности на дата 30.09.2021г. с краен срок за отговор- 

14.10.2021 г. Отговор от кандидата не е получен, поради което 

той попада в хипотезата на т.2.2 бб) от Раздел 11.2 Критерий за 

недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване  
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44 BG06RDNP001-6.008-0008 Лидия Живкова 

Ламбова 

Биосигурност и разрастване на  

овцеферма-с.Овчарово 

Извършено е преизчисление на икономическия размер на 

стопанството на кандидата измерен в СПО за първата стопанска 

година /2020-2021 г./.  като е включен само установения при 

проверката на място брой овце, собственост на Лидия Ламбова 

(92 бр.). СПО на стопанството към дата на подаване на 

проектното предложение е в размер на 7956,51 евро (109 овце - 

млечни), а след извършено преизчисление на база установения 

брой животни е 6726,56 евро. Не е спазено изискването за 

допустимост по т. 4 от част 13.1 „Дейности, допустими за 

финансиране“ към раздел 13 „Допустими дейности“ от Условията 

за кандидатстване,  

45 BG06RDNP001-6.008-0185 Петър Георгиев 

Низамов 

Инвестиции за биосигурност и 

разрастване на  козеферма-

с.Устрем 

Извършено е преизчисление на икономическия размер на 

стопанството на кандидата измерен в СПО за първата стопанска 

година /2020-2021 г./, като е включен само установения при 

проверката на място брой кози-майки, собственост на Петър 

Низамов (66 бр.) и който се равнява на 6141,64 евро СПО. Към 

годината на подаване на проектното предложение /2019-2020 г./ 

СПО на стопанството е в размер на 7444,41 евро(80 кози-майки). 

Не е спазено изискването за допустимост по т. 4 от част 13.1 

„Дейности, допустими за финансиране“ към раздел 13 

„Допустими дейности“ от Условията за кандидатстване,  

46 BG06RDNP001-6.008-0075 Красимир Динков 

Бимбашов 

Стартова помощ за развитие на 

малкото стопанство на Красимир 

Динков Бимбашов 

Съпругата на кандидата  има сключен договор за подпомагане № 

01/112/07673 от 28.11.2012 г  по мярка 112 "Създаване на 

стопанства на млади фермери" от ПРСР за периода 2007 - 2013 г. 

Не е спазен критерии за допустимост по  т. 10 във връзка с т.1.3   

от  Раздел 11.2 „ Критерии за недопустимост на кандидатите “ от 

Условия за кандидатстване 

47 BG06RDNP001-6.008-0038 Нинко Георгиев 

Манчев 

Стартова помощ за развитието на 

малкото стопанство на Нинко 

Манчев 

Не е спазенo изискването по т.9 от Раздел 21.2 . „Оценка на 

административно съответствие и допустимост“ от Условията за 

кандидатстване 
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48 BG06RDNP001-6.008-0123 Александър Иванов 

Чолашки 

Подпомагане развитието на 

стопанството на земеделски 

стопанин Александър Иванов 

Чолашки 

Извършено е преизчисление на началния икономически размер 

на стопанството от 7413.73 евро на 0 евро. В бизнес плана е 

изчислен начален стандартен производствен обем , формиран от 

500 броя кокошки носачки. На основание т. 6 от Раздел 21.2 „ 

Оценка на административно съответствие и допустимост“ от 

Условията за кандидатстване на 16.07.2021г.е извършено 

посещение на място, от което е видно, че не се отглеждат 

заявените животни и кандидата декларира, че се отказва от 

подаденото проектно предложение. Кандидатът не отговаря на 

изискването на т. 2. 2. от Раздел 11.1 “Критерии за допустимост 

на кандидатите“ от Условията за кандидатстване 

49 BG06RDNP001-6.008-0143 Благой Костадинов 

Славов 

Стартова помощ за развитие на 

малкото стопанство на Благой 

Костадинов Славов 

На основание т. 6 от Раздел 21.2 „ Оценка на административно 

съответствие и допустимост“ от Условията за кандидатстване на 

21.07.2021г. в стопанството на кандидата е извършено посещение 

на място. В контролния лист от посещение на място е описано, че 

посещението на място е извършено в присъствие на служител от 

общинска служба по земеделие, тъй като не е открит кандидата 

по телефон и на адрес, за което са приложени констативни 

протоколи. При извършеното посещение в стопанството на 

кандидата не са открити животни. От тук следва да се извърши 

преизчисление на началния икономически размер на 

стопанството от 4200 лева на 0 лева. Предвид гореизложеното, 

кандидата не отговаря на изискването на т. 2. 2. от Раздел 11.1 

“Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване 

50 BG06RDNP001-6.008-0157 Елмира Младенова 

Иванова 

Отглеждане на овце млечни Проектното предложение не отговаря на: 1.Изискването по т. 5.3 

от Раздел 11.1„Критерии за допустимост на кандидатите“ към 

Условията за кандидатстване;2.Изискването по т. 8 от Раздел 13.1 

„Дейности, допустими за финансиране“ към Условията за 

кандидатстване;3.Изискването по т. 5. от раздел 13.1 “Дейности, 

допустими за финансиране“ към Условията за кандидатстване.  

51 BG06RDNP001-6.008-0179 Пенка Ангелова 

Жекова 

Отглеждане на пуйки Проектното предложение не отговаря на т.4 от раздел 13.1 

"Дейности, допустими за финансиране" от Условията за 

кандидатстване. При посещението на място е установено 0бр. 

пуйки в стопанството. Бенефициента е подал Искане за отказ от 

ПП. 
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52 BG06RDNP001-6.008-0033 Деян Венциславов 

Еленков 

Развитие на ферма за пилета 

бройлери на Деян Еленков 

Кандидата попада в обхвата на Раздел 11.2 Критерии за 

недопустимост по отношение на т.1.7, б), както и т. 2.2., в), бб). 

Не отговаря на изискванията на т. 2.2 и т. 8.2 от Раздел 11.1 

Критерии за допустимост на кандидатите. 

53 BG06RDNP001-6.008-0045 Силвия Георгиева 

Славова 

 Финансиране на земеделско 

стопанство на Силвия Георгиева 

Славова за развъждане на кози  

  

Кандидатът не представя документи по т. 14 от раздел 24 

"Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване". Не отговаря на изискванията по т. 2.4. от раздел 

11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ и по т. 3.4.2 

Раздел 13.1 „Дейности, допустими за финансиране“. Кандидатът 

попада в хипотезата на т. 2.2., подт. в, буква „бб“ от Раздел 11.2, 

“Критерии за недопустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване. 

54 BG06RDNP001-6.008-0165 Лиляна Щерева 

Альошева 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОВЦЕ 

МЛЕЧНИ И ОВЦЕ 

МЕСОДАЙНИ  

  

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 5.3 от раздел 11.1  

Критерии за допустимост на кандидатите и на т.3.3, т. 5 и т. 8 от 

раздел 13.1 Дейности, допустими за финансиране. Попада в 

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

недопустимост на кандидатите. 

55 BG06RDNP001-6.008-0076 Тодор Иванов 

Балтаджиев 

Отглеждане на овце млечни, кози 

майки и естествени ливади от 

Тодор Иванов Балтаджиев 

Кандидатът не представя документи по т. 4, т. 12 и т. 13 от раздел 

24 "Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване". Не отговаря на изискванията по т. 2.2, т. 2.3 и т. 

5.3 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“. 

Кандидатът попада в хипотезата на т. 2.2., подт. в, буква „бб“ от 

Раздел 11.2, “Критерии за недопустимост на кандидатите“ 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 им в ИСУН.  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.  

 


