
 

 

  

 
 

 

 

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

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР ЗА  

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-6.011  

 

Дата:20.10.2022 г. 

 
№ Рег. № на проектното 

предложение в ИСУН 

Наименование на 

кандидата 

Наименование на 

проектното 

предложение 

Основание за отхвърляне 

(посочват се конкретните основания, а не само препратки към документите 

и условията, които не са изпълнени)  

1 BG06RDNP001-6.011-0144 Терраформинг ЕООД 

 
Устойчива развитие и 

растеж на "Терраформинг" 
ЕООД 

 

1. Съгласно Раздел 11.1 от Условията за кандидатстване: т.1.13 не е спазено изискването 

при изчисляване на общия начален икономически размер на стопанството по т. 1.2.3. се 

взема предвид цялата налична в земеделското стопанство земя като представената 

таблица 1 „Налична за стопанството земя“ не съответства с таблица 9 и таблица 12 от 

бизнес плана, т.4 и т.5 от XIX. ФОРМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА; т. 1.6. Цялата 

налична в земеделското стопанство земя по т. 1.2.4. трябва да се стопанисва от кандидата 

1.6.3. в съответствие с режимите на защитените територии, въведени със Закона за 

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

биологичното разнообразие, за площите от стопанството, които попадат в тях; 2. 

Съгласно Раздел 24.1. Списък с общи документи, т.8. от Условията за кандидатстване, 

като не е достатъчно мотивирано и описаното не е придружено с доказателства за 

причините за установената разлика; 3. Представения от кандидата коригиран бизнес план 

е с подобрено качество на проектното предложение, което не отговаря на раздел 21.1., т.7, 

т.15 и т.18 от Условията за кандидатстване, като отстраняването на нередовностите не 

може да води до подобряване на качеството на проектното предложение. 

 

2 

BG06RDNP001-6.011-0062 

 

 

 

Даяна Светлинова 

Маринова 

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ 

ПОДБОР № 

BG06RDNP001-6.011 

ПО ПОДМЯРКА 6.1 

„СТАРТОВА ПОМОЩ 

ЗА МЛАДИ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ 

СТОПАНИ” 

Не са спазени изискванията на раздел 24. Списък на документите, които се подават на 

етап кандидатстване; 24.1. Списък с общи документи - т.2. от Условията за 

кандидатстване. Договорите за аренда не са придружени от актуални скици на имотите.  
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BG06RDNP001-6.011-0116 

 

ЕТ РИША - НИКОЛАЙ 

ГЕРОВ 

 

Модернизация на 

земделско стопанство 

чрез инвестиция в 

иновация 

Мотиви за недопускането до ТФО и конкретните изисквания от Условията за 

кандидатстване, на които проектното предложение не отговаря, са подробно описани в 

УП за недопускане до ТФО на ЕТ РИША-НИКОЛАЙ ". Проверката на място е извършена 

на поземлен имот с идентификатор 10731.112.5 в землището на с. Веселие, общ. 



 

 

  

 
 

 

 

 

Приморско, обл. Бургас, който е идентифициран с GPS координати. Към момента е 

установено, че на част от него има обработка и следи от пшеница, а друга част навлиза в 

гориста местност. Няма следи от цветя, както е декларирано в бизнес плана на кандидата. 

Извършено е преизчисляване на началния стандартен производствен обем на 

стопанството на кандидата, като са взети установените данни при проверката на място на 

дата 15.09.2022 г., като в изчисляването са включени „0" - нула дка с код 3092 - Цветя - 

Луковични растения и „0“ – нула дка с код 3095 Други (угари/други), което отговаря на 

„0,00“ /нула/ евро СПО.   
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BG06RDNP001-6.011-0119 

 

 

АНГЕЛ ЛЮБОМИРОВ 

ГАНЧЕВ 

 

Стартова помощ за 

развитие на 

стопанството на младия 

земеделски 

производител 

Кандидатът Ангел Любомиров Ганчев не отговаря на условието съгласно Раздел 11.1. 

Критерии за допустимост на  кандидатите, т. 1.3.:“Условията по т. 1.2.1. и т. 1.2.2. се 

считат за изпълнени, когато проектното предложение е подадено не по-късно от 24 

месеца, считано от датата, на която е настъпило първото от посочените в т. 1.2.1 и т. 1.2.2 

събития.“ и във връзка с Дефиниции т.9, т.13 и т.14 от Условията за кандидатстване.  
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BG06RDNP001-6.011-0128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нели Борисова Баталска 

 

Създаване на 

стопанство и развитие 

на биоразнообразието 

чрез пчелни кошери в 

село Трекляно 

1. Към дата на подаване на ПП кандидатът не е представил Бизнес план и основна 

информация по образец (Приложение № 3) в „xls“ или „xlsx“ – изискване съгласно т. 24.1, 

подт. 1 от Условията за кандидатстване. 2. Към дата на подаване на ПП кандидатът не е 

представил документ от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), 

удостоверяващ съответствие с режимите на защитените територии, въведени със Закона 

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

биологичното разнообразие, за площите от стопанството на кандидата, и за 

животновъдната дейност които попадат в тях или писмени доказателства, че е направено 

искане за издаването им от съответния орган – изискване съгласно т. 24.1, подт. 12 от 

Условията за кандидатстване. След направена служебна справка в МОСВ е установено, че 

землището на с. Трекляно, общ. Трекляно, обл. Кюстендил попада в защитена зона 

„Земен“ с код BG0001012; 3. След справка в НВМС е установено, че съм дата на подаване 

на ПП кандидатът не е собственик на ЖО. 4. На 25.05.2022 г. на кандидата е извършено 

посещение на място, където е установено, че на ПИ № 73047.51.50 не е наличен пчелин, 

като оценителите са приложили и снимков материал. Кандидатът е запознат с 

констатациите чрез КЛПМ. Във връзка с гореописаните несъответствия началният СПО 

на стопанството е изчислен на 0. Във връзка с констатираните липси и несъответствия, 

кандидатът не отговаря на критериите за допустимост съгласно т. 11.1 от Условията за 

кандидатстване. Съгласно т. 13.1 от Условията за кандидатстване дейностите не са 

допустими за финансиране. 
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BG06RDNP001-6.011-0141 

 

 

ЗС Веселин Николаев 

Георгиев 

„Развитие и 

модернизация на 

стопанството на млад 

фермер в с.Петревене 

при отглеждането на 

сливи“ 

Към дата на подаване на ПП кандидатът е представил договор за аренда за ПИ № 

56099.003.026 с вх. № 304/06.03.2018 г. Видно от представеният договор към датата на 

подаване на ПП са изтекли повече от 24 месеца от срока. В тази връзка кандидатът не 

отговаря на критериите за допустимост съгласно т. 11.1, подт. 1.5.2, а именно „договорите 

за наем и/или аренда по т. 1. 2. 4. и 1. 2. 5., включени при определяне на изискуемия 

минимален икономически размер на стопанството от 8000 евро СПО, трябва да са с 



 

 

  

 
 

 

минимален срок на действие пет години, като към датата на подаване на проектното 

предложение може да са изтекли не повече от 24 месеца от срока.“ В тази връзка 

началният и минималният СПО са преизчислени на 0. 
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BG06RDNP001-6.011-0160 

 

 

 

Михаил Иларионов 

Иларионов 

"Увеличение на 

стопанството на млад 

земеделски стопанин и 

бъдеща модернизация 

на производствения 

процес" 

Представения от кандидата коригиран бизнес план е с подобрено качество на проектното 

предложение, което не отговаря на  раздел 21.1., т.7, т.15 и т.18 от Условията за 

кандидатстване, като отстраняването на нередовностите не може да води до подобряване 

на качеството на проектното предложение.Не е представен изискуем документ  от 

Условията за кандидатстване, съгласно раздел 24. Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване, 24.1., т.12 Документ от компетентния орган по околна 

среда (РИОСВ/МОСВ/БД). 
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BG06RDNP001-6.011-0165 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земеделски производител 

Станислава Мариова 

Младенова-Георгиева 

Развитие на 

жизнеспособно и 

устойчиво земеделско 

стопанство на младия 

земеделски 

производител 

Станислава Мариова 

Младенова-Георгиева в 

сектор „Плодове и 

зеленчуци“ на 

територията на област 

Монтана“ 

1/Представният бизнес план не е по образец; 2/Към датата на подаване на проектното 

предложение за имот 14283.230.11 кандидатът не е представил документ по т. 24.1, подт. 

3 от Условията за кандидатстване; 3/ Към дата на подаване на проектното предложение за 

имотите, описани в табл. 1а от бизнес плана, кандидатът не е представил документи по т. 

24.1, подт. 4 от Условията за кандидатстване; 4/Кандидатът не е представил документ по 

т. 24.1, подт. 8 от Условията за кандидатстване; 5/Към представената декларация по чл. 

4а, ал. 1 от ЗМСП липсва справка за обобщените параметри на предприятието, част от 

Приложение № 8 от Документи към условия за кандидатстване. След справка в АПИС е 

установено, че кандидатът има 50% участие във "ФВ СТРОЙ" ООД; 6/В представеният 

документ от РИОСВ не е налична информация за всички имоти в стопанството на 

кандидата; 7/ Началният икономически размер на стопанството е преизчислен. Към дата 

на подаване на проектното предложение, кандидатът не е представил документ за правни 

основания за имот № 14283.230.11, находящ се в обл.Монтана, общ.Георги Дамяново, 

с.Гаврил Геново.; 8/ В Основната информация за проектното предложение в 

декларативната част липсва информация за дата на начало на земеделска дейност; 9/ 

Посоченият от кандидата след отговор на уведомително писмо период на засаждане на 

трайните насаждения от сливи през годината на нарастване е по-голям от 30 дни. 
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BG06RDNP001-6.011-0166 

 

 

Ачев 1 - Груп ЕООД 

Създаване на 

земеделско стопанство 

на "Ачев 1 - Груп" 

ЕООД 

На кандидата е изпратено УП за нередности, не е отговорил и статуса на Уведомлението в 

ИСУН е „Изтекъл срок за отговор“.         
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BG06RDNP001-6.011-0169 

 

 

 

Петър Венциславов Колев Стартова помощ за млад 

земеделски стопанин 

Констатирано е несъответствие на изпълнението на заложените култури в частност е 

установено несъответствие за култура - малини, като в Контролния лист за посещение на 

място е описано, че "Малините след есенната резитба м. ноември са изсъхнали и след 

презимуването са израснали само единични растения. Малините от 15 дка са изсъхнали. 

"Отбелязано е с "Не" несъответствето за "малини" в Контролния лист и няма възражения 

от кандидата по описаните факти и обстоятелства. При посещението на място не сте 

възразили и не сте описали в протокола обяснения и възражения по направените 

констатации, по описаните факти и обстоятелства, както и не сте приложили обяснение за 



 

 

  

 
 

 

причините, наложили промяната, което да е представено към Контролния лист за 

посещение на място.  

Извършено е  преизчисление въз основа на установените при посещението на място 

култури. В тази връзка първоначалния икономически размер на стопанството е 

преизчислен въз основа на установените при посещението на място  култури - дини - 

8,231 дка, пъпеши - 2 дка и малини - 0 /нула/ дка.  

Преизчисленият  начален икономически размер на стопанството е 5306,03 евро.  

кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно раздел 11. 

"Допустимост на кандидатите", 11.1. т.1.2.3., като икономическия размер на стопанството, 

измерен в стандартен производствен обем (СПО) не е в границите между левовата 

равностойност на 8000 евро и 16000 евро включително, а е по-малък - 5306,03 евро. 
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BG06RDNP001-6.011-0174 

 

 

 

 

ЗС Михаела Михайлова 

Пакева 

Стартова помощ за 

развитие на 

земеделското 

стопанство на 

земеделски стопанин 

Михаела Пакева 

Представеният към датата на подаване на проектното предложение договор за наем от 

04.10.2021 г. за ПИ с № 03366.605.595 ведно със селскостопанска сграда, не е вписан в 

службата по вписванията към съответния районен съд, както и не са представени писмени 

доказателства, че е направено искане за вписване до съответния орган - изискване 

съгласно т. 24.1, подт. 5 от Условията за кандидатстване. Началният СПО е преизчислен 

от 12879.44 (за който кандидатът кандидатства) на 0. Кандидатът не отговаря на 

критериите за допустимост съгласно т. 11.1, подт. 1.2.3 от Условията за кандидатстване, а 

именно "Допустими за подпомагане са кандидати, които имат икономически размер на 

стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 

левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително".   

12 BG06RDNP001-6.011-0178 
ЗП Симона Иванова 

Равначка 

Стопанство за 

отглеждане на крави 

Съпругът на кандидата е ЗС и има отделно земеделско стопанство, като общия 

икономически размер, измерен в СПО е над 16000 евро. 
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BG06RDNP001-6.011-0180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никол Владова Атанасова 

 

Развитие на 

земеделското 

стопанство на ЗП Никол 

Владова Атанасова 

По отношение на представените от кандидата документи за правни основания за 

ползваните имоти и извършените административни проверки в Регистър „Правни 

основания“ в ИСАК, не е спазено Условието по т.1.6., т.1.6.1. от   Раздел 11.1. Критерии 

за допустимост на кандидатите на Условията за кандидатстване. Видно от представените 

документи и извършените проверки е установено, че общата площ на регистрираните 

имоти с правно основание са за 14,907 дка. В Договор за аренда с вх. Рег .  

№15653/09.06.2021 г. е описан имот № 37068.1.31., като се ползват 3/5 идеални части от 

имота целият с площ от 1551 кв.м. и в тази връзка в Регистър правно основание в ИСАК 

имота е с установена правна площ – 0,93 дка. За същия имот е регистрирано правно 

основание в ИСАК за 2022 година и от други лица.  

Извършено е преизчисление на началния икономически размер на стопанството на 

кандидата, като при изчисляването са включени площите от 14,907 дка - сливи, за които 

има представено правно основание за ползване.  

Преизчисления начален икономически размер на стопанството е в размер на 7766, 64 

СПО (евро).Съгласно Раздел 24., 24.1. Списък с общи документи, т. 2.,   представения 

Договор за аренда вписан в Служба по вписванията – гр. Варна с вх. Рег . 

№15653/09.06.2021 г. е регистриран в Общинска служба на Министерство на Земеделието 

на дата 09.05.2022 г., т.е. след датата на подаване на проектното предложение в ИСУН. 
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BG06RDNP001-6.011-0194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никола Ивайлов 

Йорданов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Развитие и 

модернизация на 

земеделското 

стопанство на ЗП 

Никола Ивайлов 

Йорданов” 

В Контролен лист за посещение на място е описана следната забележка: "При 

посещението на място установихме, че на имот №39339.134.65 заявен с култура БАДЕМ, 

близо 90% от насадените фиданки са изсъхнали. Имот №67698.116.1. върху който е 

разположен пчелина е добре поддържана ливада".  

По отношение на изсъхналите бадеми размера на площите, които ще участват в 

началното СПО са "0" нула дка.  

По отношение на пчелина, също е записано несъответствие "Не". Има отговор "Не" и на 

въпрос в Контролния лист "Кандидатът отглежда, описаните в бизнес плана видове и 

категории животни, които са включени в изчислението на първоначалния икономически 

размер".            Извършено е  преизчисление на началния икономически размер на 

стопанството на кандидата въз основа на установените при посещението на място 

култури, като са: 

          Включени следните култури: череши – 1 дка, сливи – 1 дка, орехи – 3,4 дка и 

лешник – 13,481 дка.  

Изключени са при изчисляване на началния икономически размер на стопанството площи 

на имот  №39339.134.87 в размер на 6,108 дка с култура „шипки“, за които няма 

регистрирано правно основание от кандидата и площи на имот №33339.134.65 в размер на 

2,499 дка, заявени с култура „Бадем“, тъй като близо 90% от насадените фиданки са 

изсъхнали и „пчелни семейства“, които не следва да се включват, тъй като не са 

разположени в Животновъдния обект на кандидата. 

      Преизчисленият  начален икономически размер на стопанството е 2984,60 евро.  

Никола Ивайлов Йорданов не отговаря на Условията за кандидатстване, както следва: Ø 



 

 

  

 
 

 

на Условието по т.1.6., т.1.6.1. от Раздел 11.1. Критерии за допустимост на кандидатите на 

Условията за кандидатстване, имот  №39339.134.87 в размер на 6,108 дка с култура 

„шипки“, няма регистрирано правно основание от кандидата.  

Ø на Условието на Раздел 24.1. Списък с общи документи, т.8. от Условията за 

кандидатстване, като не е достатъчно мотивирано и описаното не е придружено с 

доказателства за причините за установената разлика 

Ø на Раздел 27 Допълнителна информация, т. 1.2. от Условията за кандидатстване, като 

представеното от кандидата обяснение не е достатъчно и липсват документи доказващи 

периода на засаждане на шипките 

Ø на Раздел 11.1. Критерии за допустимост на кандидатите, т.1.2.3., като в резултат на 

преизчисления начален икономически размер на стопанството на кандидата в размер на 

2984,60 евро,  не са спазени условията, за измерен стандартен производствен обем (СПО) 

на стопанството в границите между 8000 евро и 16000 евро включително.  

Ø Съгласно Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.011  по 

подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 "Развитие на 

стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 

- 2020 г., раздел 13.1. Дейности, допустими за финансиране, т.1.3. Бизнес плана трябва да 

доказва, т. 1.3.1. жизнеспособността на земеделското стопанство за максимален срок от 5 

години и т.1.4.1. Бизнес планът трябва да показва, че кандидатът ще поддържа размер на 

стопанството, с който кандидатства, измерен в СПО и не по-малък от 8000 СПО, за 

периода от датата на подаване на проектното предложение до осъществяване на 

планираното увеличение по т.1.3.2. и т.1.4.2., не е спазено условието, тъй като кандидатът 

не е допустим, предвид критериите за допустимост на кандидатите съгласно Условията за 

кандидатстване, раздел 11.1., т.1.2.3. и преизчисления начален икономически размер на 

стопанството в евро е 2984,60. 
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Марин Станиславов 

Иванов 

Увеличение на трайни 

насаждения на млад 

фермер 

Извършено е преизчисление на началния икономически размер на стопанството на 

кандидата, като са изключени площи на имотите с култура „череши“, за които няма 

регистрирано правно основание от кандидата.       Преизчисленият  начален икономически 

размер на стопанството е 0,00 евро.  

Кандидата Марин Станиславов Иванов не отговаря на Условията за кандидатстване, 

както следва:  

Ø По т.1.6., т.1.6.1. от Раздел 11.1. Критерии за допустимост на кандидатите на Условията 

за кандидатстване, като имоти с номера: №40974.32.12 – с площ от 5,160 дка; 

№40974.39.13 – с площ от 5,342 дка и №40974.39.5 – с площ от 12,622 дка в землището на 

с. Къртожабене, общ. Плевен, обл. Плевен нямат регистрирано правно основание от 

кандидата, считано от датата на подаване на проектното предложение.  

Ø Съгласно Условията за кандидатстване с проектни предложения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.011  по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от 

мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските 



 

 

  

 
 

 

райони за периода 2014 - 2020 г., кандидатът не отговаря на критериите за допустимост 

на кандидатите съгласно раздел 11. "Допустимост на кандидатите", 11.1. т.1.2.3., като 

икономическия размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем(СПО) 

не е в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16000 евро включително, а 

е „0“ – „нула“ евро. 

Ø В резултат на преизчисления начален икономически размер на стопанството на  

кандидата в размер на 0,00 евро,  не са спазени условията съгласно Раздел 13.1 Дейности, 

допустими за финансиране, т. 1.4.1. Бизнес планът трябва да показва, че кандидатът ще 

поддържа размер на стопанството, с който кандидатства, измерен в СПО и не по-малък от 

8000 СПО, за периода от датата на подаване на проектното предложение до 

осъществяване на планираното увеличение по т. 1.3.2. и т. 1.4.2. Бизнес планът трябва да 

показва, че кандидатът ще поддържа икономически размер на стопанството, измерен в 

СПО, за който кандидатства, както и най – малко планираното увеличение на 

стопанството, което не може да бъде по-малко от 4000 евро, измерен в СПО, считано от 

периода на подаване на искането за второ плащане до изтичане на пет години от датата на 

сключване на административния договор. 

16 

BG06RDNP001-6.011-0201 

 

 

 

 

 

ЗС ОКАН ХЮСЕИН 

ХАЙРИ 

Развитие на стопанство 

за отглеждане на 

зеленчуци 

Към датата на подаване на проектното предложение не са представени актуални скици на 

имотите както и не са представени писмени доказателства, че е направено искане за 

издаване от съответния орган, изискване съгласно т. 24.1, подт. 2 от Условията за 

кандидатсване „когато скицата не е представена към датата на подаване на проектното 

предложение, кандидатът трябва да представи писмени доказателства, че е направено 

искане за издаване от съответния орган и да представи документа/те най-късно в срока по 

т. 6 от Раздел 21.1“. Съгласно изискването в т. 24.1, подт. 2 от Условията за 

кандидатсване, че скиците са част от документите, изискуеми за доказване на 

минималния икономически размер на стопанството в размер на 8000 евро СПО, 

минималният и началният СПО на стопанството на кандидата е преизчислен на "0". 
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БиоЗем-21 ЕООД 

Земеделско стопанство 

за отглеждане на 

етерично - маслени 

култури на  БиоЗем-21 

ЕООД 

Извършена е проверка на място от отдел ТИ, на която е констатирано, че кандидатът 

отглежда 44,027 дка насаждения от лавандула, вместо първоначално заявените 64,242 дка. 

Представените документи, отговарящи на изискванията на т. 24.1, подт. 2 от Условията за 

кандидатстване са за 35,758 дка, като съгласно извършената проверка на място, с 

лавандула са засадени само 22.308 дка от тях. Минималният икономически размер 

измерен в СПО е преизчислен на 5543,27 евро, което е под изискуемият минимален 

икономически размер на стопанството от 8000 евро. Във връзка с това е преизчислен и 

началният икономически размер. 
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BG06RDNP001-6.011-0206 

ЗП АЛКИН МУСТАФОВ 

ХЮСЕИНОВ 
Трайни насаждения - 

перспектива към 

младите 

След справка в регистър ДПП е установено, че кандидатът има подадени заявления за 

кандидатстване по схемите и мерките по ДПП в периода от 2008 до 2011 г., като най-

ранното заявление е подадено на 15.05.2008 г. През този период кандидатът е заявявал 

отглеждането на многогодишни фуражни култури, царевица за зърно, естествени ливади. 

Съгласно Дефинициите към Условията за кандидатстване млади земеделски стопани са 

„Лица, които към момента на подаване на проектното предложение са на възраст между 



 

 

  

 
 

 

18 и не повече от 40 навършени години (включително) и притежават съответни 

професионални умения и компетентности и се установяват за пръв път като ръководител 

на земеделско стопанство или вече са се установили през последните 24 месеца преди 

подаване на проектното предложение.“ Съгласно критериите за допустимост на 

подмярката т. 11.1, подт. 1.2.2 от Условията за кандидатстване към дата на подаване на 

проектното предложение кандидатът трябва да е започнал да отглежда животни в 

собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисва земя с цел производството на 

земеделска и животинска продукция, като условието по тази т. се счита за изпълнено, 

когато проектното предложение е подадено не по-късно от 24 месеца, считано от датата, 

на която е настъпило посоченото в т. 1.2.2 събитие. 
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"СС АГРО-Р" ЕООД 

Създаване на 

биологично земеделско 

стопанство за 

отглеждане на ябълки от 

"СС АГРО-Р" ЕООД 

Кандидатът не е отговорил на изпратеното УП за нередности и статуса на Уведомлението 

в ИСУН е „Изтекъл срок за отговор“. не отговаря на условията съгласно раздел 

11.1.Критерии за допустимост на кандидатите, т.1.4. и раздел 13.1. Дейности допустими 

за финансиране, т.1.5. от Условията за кандидатстване; Не е спазено условието съгласно 

т. 1.9. от Раздел 13.1 Дейности допустими за финансиране от Условията за 

кандидатстване, като не е в съответствие с декларираните обстоятелства; Във връзка с 

„Дефиниции” т.35 „Точно изпълнение на бизнес плана“ от Условията за кандидатстване 

не е изпълнено условието, тъй като в представения Бизнес план към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в Таблица 8. „Описание на планираните инвестиции и 

дейности, които ще бъдат извършени в рамките на периода за проверка изпълнението на 

бизнес плана” не са попълнени точно предвидените дейности и начина на постигане на 

съответните цели. Съгласно раздел  24.1., т.12 от УК не е представен от кандидата 

Документ от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД).  
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ЗС Венелина 

Венциславова Петкова 

Стартова помощ за 

земеделски стопани 

Венелина Петкова 

Към датата на подаване на проектното предложение не са представени актуални скици на 

имотите както и не са представени писмени доказателства, че е направено искане за 

издаване от съответния орган, изискване съгласно т. 24.1, подт. 2 от Условията за 

кандидатсване „когато скицата не е представена към датата на подаване на проектното 

предложение, кандидатът трябва да представи писмени доказателства, че е направено 

искане за издаване от съответния орган и да представи документа/те най-късно в срока по 

т. 6 от Раздел 21.1“. 
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Милан Борисов Тасев 

 

Подпомагане 

създаването и 

развитието на 

стопанството на 

земеделски стопанин 

Милан Борисов Тасев 

Извършено е преизчисление въз основа на установените при посещението на място 

култури, като на 25.05.2022 г. е установено, че кандидатът не отглежда през текущата 

стопанска година описаните в бизнес плана култури. Кандидата  не отговаря на 

критериите за допустимост на кандидатите съгласно раздел 11. "Допустимост на 

кандидатите", 11.1. т.1.2.3., като икономическия размер на стопанството, измерен в 

стандартен производствен обем(СПО) не е в границите между левовата равностойност на 

8000 евро и 16000 евро включително, а е „0“ – „нула“ евро. 

Ø В резултат на преизчисления начален икономически размер на стопанството на  

кандидата в размер на 0,00 евро,  не са спазени условията съгласно Раздел 13.1 Дейности, 

допустими за финансиране, т. 1.4.1. Бизнес планът трябва да показва, че кандидатът ще 



 

 

  

 
 

 

поддържа размер на стопанството, с който кандидатства, измерен в СПО и не по-малък от 

8000 СПО, за периода от датата на подаване на проектното предложение до 

осъществяване на планираното увеличение по т. 1.3.2. и т. 1.4.2. Бизнес планът трябва да 

показва, че кандидатът ще поддържа икономически размер на стопанството, измерен в 

СПО, за който кандидатства, както и най – малко планираното увеличение на 

стопанството, което не може да бъде по-малко от 4000 евро, измерен в СПО, считано от 

периода на подаване на искането за второ плащане до изтичане на пет години от датата на 

сключване на административния договор. 
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ЗС Нейко Валентинов 

Николов 

"Увеличение на 

стопанството на млад 

земеделски стопанин и 

бъдеща модернизация 

на производствения 

процес" 

1/След изпращане на УП до кандидата, същият не е представил становище от РИОСВ; 

2/Изпратено е писмо до кандидата за необходимост от корекция на табл. 1 от БП, като е 

установено разминаване в размера на площите на отглежданите култури, в следствие на 

което началният икономически размер е преизчислен и СПО е над 16000 евро. 
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Мартин Иванов Марчев 

 

"Развитие на стопанство 

на млад земеделски 

стопанин от 

Северозападна 

България" 

Извършено е преизчисление въз основа на установените при посещението на място 

култури, като на 10.08.2022 г. е установено, че кандидатът не отглежда през текущата 

стопанска година описаните в бизнес плана култури. Преизчисленият начален 

икономически размер на стопанството е 0,00 евро. Ø В резултат на преизчисленията 

началния икономически размер на стопанството на 

кандидата в размер на 0,00 евро,  не са спазени условията съгласно Раздел 13.1 Дейности, 

допустими за финансиране, т. 1.4.1. Бизнес планът трябва да показва, че кандидатът ще 

поддържа  размер на стопанството, с който кандидатства, измерен в СПО и не по-малък 

от 8000 СПО, за периода от датата на подаване на проектното предложение до 

осъществяване на планираното увеличение по т. 1.3.2. и т. 1.4.2. Бизнес планът трябва да 

показва, че кандидатът ще поддържа икономически размер на стопанството, измерен в 

СПО, за който кандидатства, както и най-малко планираното увеличение на стопанството, 

което не може да бъде по-малко от 4000 евро, измерен в СПО, считано от периода на 

подаване на искането за второ плащане до изтичане на пет години от датата на сключване 

на административния договор. 

Ø Кандидатът е представил коригиран бизнес план с подобрено качество на проектното 

предложение, което не отговаря на Раздел 21.1., т.7, т.15 и т.18 от Условията за 

кандидатстване. 

Ø Избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана и крайна 

дата за подаване на искане за второ плащане по административния договор посочена в 

бизнес плана 14.09.2025 година не отговаря на условието  на Раздел 18, т.1.2.1. от 

Условията за кандидатстване. 

кандидата не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите, съгласно раздел 11. 

"Допустимостна кандидатите” т.1.5., т.1.5.1. и т.1.5.2 и т.1.6., т.1.6.1. 
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БИОМЕС ИНВЕСТ 

ЕООД 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Развитие и 

автоматизация на 

стопанството на 

„БИОМЕС 

ИНВЕСТ“ЕООД 

На дата 11.05.2022 г. е извършено посещение на място от двама помощник оценители 

като е попълнен Контролен лист за посещение на място с описани резултати от 

посещението.  

       Установено е несъответствие между декларираните от кандидата данни, представени 

документи към формуляра за кандидатстване и тези при посещението на място. 

      В Контролен лист за извършено посещение на място на дата 11.05.2022 г. е 

установено, че в животновъдния обект не се отглеждат описаните в бизнес плана видове и 

категории животни, които са включени в изчислението на първоначалния икономически 

размер на стопанството. В Забележка е описано: „При извършеното ПнМ в ЖО 7090-1399 

се установи, че обекта е подготвен за зареждане на бройлери, но в момента не е населен с 

птици”. Отбелязан е отговор „Не“ на въпрос в Контролния лист „Съществува 

съответствие между декларираните данни и установените при посещението на място“ и 

кандидатът не е възразил на описаните факти и обстоятелства. Приложен е Договор за 

продажба на еднодневни пилета от дата 07.03.2022 г. и Болничен лист, издаден на дата 

29.04.2022 г.към датата на подаване на проектното предложение и в   Отговор на писмото 

по т. 6 от Раздел 21.1 от Условията за кандидатстване, представените документи не 

доказват, че кандидатът отговаря на условието, съгласно Раздел 11. "Допустимост на 

кандидатите", 11.1. т.1.2.3., като икономическия размер на стопанството, измерен в 

стандартен производствен обем (СПО) не е в границите между левовата равностойност на 

8000 евро и 16000 евро включително.  

      Във връзка с Раздел 11.1., т.1.4. от Условията за кандидатстване, при изчисляване на 

икономическия размер на стопанството през текущата стопанска година не се допуска 

включване на животни с намерения за придобиване и проектното предложение включва 

отглеждане на животни към датата на подаване 28.02.2022 год.  

Кандидата не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно раздел 

11.1. "Допустимост на кандидатите", т.1.2.3., като икономическия размер на стопанството, 

измерен в стандартен производствен обем (СПО) не е в границите между левовата 

равностойност на 8000 евро и 16000 евро включително, а е „0“ – нула евро. 

Ø Съгласно Условията за кандидатстване с проектни предложения за 

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.011  по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от 

мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г., кандидатът не отговаря на критериите за допустимост 

на кандидатите съгласно раздел 11.1. "Допустимост на кандидатите", т. 1.4. от Условията 

за кандидатстване, като при изчисляване на икономическия размер на стопанството по т. 

1.2.3 от раздел 11.1., през текущата стопанска година не се допуска включване на 

животни с намерение за придобиване  

Ø В резултат на преизчисления начален икономически размер на стопанството на  

кандидата в размер на 0,00 /нула/ евро,  не са спазени условията съгласно Раздел 13.1 

Дейности, допустими за финансиране, т. 1.4.1. „Бизнес планът трябва да показва, че 

кандидатът ще поддържа размер на стопанството, с който кандидатства, измерен в СПО и 



 

 

  

 
 

 

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

до осъществяване на планираното увеличение по т. 1.3.2.“ и т. 1.4.2. „Бизнес планът 

трябва да показва, че кандидатът ще поддържа икономически размер на стопанството, 

измерен в СПО, за който кандидатства, както и най – малко планираното увеличение на 

стопанството, което не може да бъде по-малко от 4000 евро, измерен в СПО, считано от 

периода на подаване на искането за второ плащане до изтичане на пет години от датата на 

сключване на административния договор. 
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Христина Милчева 

Йорданова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпомагане 

създаването и 

развитието на 

стопанството на 

земеделски стопанин 

Христина Милчева 

Йорданова 

Извършено е преизчисление въз основа на установените при посещението на място 

култури, като на 25.05.2022 г. е установено, че кандидатът не отглежда през текущата 

стопанска година описаните в бизнес плана култури.  

      В Контролния лист за посещение на място е отбелязано за имот №06731.46.23.  за 

„Вид на културите“ – „неустановена“ и размер на площта е с „0“  нула дка. 

      Не съществува съответствие между декларираните данни и установените при 

посещението на място. В резултат на установеното са извършени преизчисления на 

началния икономически размер на стопанството на кандидата като за площи с ябълки е 

установено „0“ нула дка. В Забележка е описано: „Имот №06731.46.23. е недопустим за 

подпомагане поради висок тревостой в междуредовото пространство към момента на 

проверката на място.“ 

     Извършено е  преизчисление на началния икономически размер на стопанството на 

кандидата въз основа на установените при посещението на място култури и площи, като 

са включени културите: Ябълки – 6,23 дка и Угари – 3,843 дка.  

       Преизчисленият  начален икономически размер на стопанството е 4739,80 евро.  

Христина Милчева Йорданова не отговаря на Условията за кандидатстване, както следва:  

 

Ø Съгласно Условията за кандидатстване с проектни предложения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.011  по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от 

мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г., кандидатът не отговаря на критериите за допустимост 

на кандидатите съгласно раздел 11. "Допустимост на кандидатите", 11.1. т.1.2.3., като 

икономическия размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем(СПО) 

не е в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16000 евро включително, а 

е 4739,80 евро. 

Ø В резултат на преизчисления начален икономически размер на стопанството на  

кандидата в размер на 4739,00 евро,  не са спазени условията съгласно Раздел 13.1 

Дейности, допустими за финансиране, т. 1.4.1. Бизнес планът трябва да показва, че 

кандидатът ще поддържа размер на стопанството, с който кандидатства, измерен в СПО и 

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

до осъществяване на планираното увеличение по т. 1.3.2. и т. 1.4.2. Бизнес планът трябва 



 

 

  

 
 

 

да показва, че кандидатът ще поддържа икономически размер на стопанството, измерен в 

СПО, за който кандидатства, както и най – малко планираното увеличение на 

стопанството, което не може да бъде по-малко от 4000 евро, измерен в СПО, считано от 

периода на подаване на искането за второ плащане до изтичане на пет години от датата на 

сключване на административния договор. 

26 BG06RDNP001-6.011-0233 
Ивайла Боянова Живкова Ивайла Боянова 

Живкова 

На кандидата е изптаено УП за нередности, не е отговорила и статуса на Уведомлението в 

ИСУН е „Изтекъл срок за отговор“.         
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BG06RDNP001-6.011-0012 

 

 

 

ЗС Калоян Петров Петров 

 

Отглеждане на пчелни 

семейства по 

иновативен и ефективен 

начин от млад 

земеделски стопанин 

Кандидатът не е допустим, предвид критериите за допустимост на кандидатите съгласно 

Условията за кандидатстване в  раздел 11.1., т.1.2.3 са допустими за подпомагане 

кандидати, които „имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен 

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

000 евро включително;“ а в резултат на извършените преизчисления не е спазено 

условието и преизчисления начален икономически размер на стопанството в евро е 0,00. 

/нула/. 

28 BG06RDNP001-6.011-0042 Ибрям Алилов Ибрямов „Развитие и 

автоматизация на 

стопанството на ЗС 

ИБРЯМ АЛИЛОВ 

ИБРЯМОВ " 

 

Във връзка с подадено от Вас проектно предложение с регистрационен № 

BG06RDNP001-6.011-0042 в ИСУН Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.011 по 

подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 "Развитие на 

стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 

- 2020 г., Ви уведомявам, че на основание чл. 34, ал. 1 от Закон за управление на 

средствата от европейските фондове при споделено управление и чл. 18, ал. 3 от 

Постановление № 162 на Министерски съвет от 5 юли 2016 г., за определяне на детайлни 

правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани 

от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.(ПМС 

№162/2016) подаденото от Вас проектно предложение не е допуснато до техническа и 

финансова оценка по чл. 19 от ПМС №162 от 5 юли 2016 година на основание: 

 

1. Животновъден обект с № 7336280100, стар № 7092-0491 – кравеферма е регистриран в 

системата на БАБХ на  09.12.2010 г., като собственик на обекта е посочен кандидата - 

Ибрям Алилов Ибрямов и същият е отразен като такъв от 19.11.2010 г.  

 

Съгласно Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., раздел 11 „Допустими на 

кандидати“, 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, т. 1.1 “Допустими за 

подпомагане са кандидати, които са:“ 

- т.1.2.2 „са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или 



 

 

  

 
 

 

да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;  

- т.1.3 - „Условията по т. 1.2.1. и т. 1.2.2. се считат за изпълнени, когато проектното 

предложение е подадено не по-късно от 24 месеца, считано от датата, на която е 

настъпило първото от посочените в т. 1.2.1 и т. 1.2.2 събития“ ; 

 

2. Описаните в Таблица 7. „Специфични цели и резултати“ от Бизнес плана цели не 

кореспондират с описаните в Таблица 8. „Описание на планираните инвестиции и 

дейности, които ще бъдат извършени в рамките на периода за проверка изпълнението на 

бизнес плана“. 

 

Съгласно Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., раздел 13.1 „Дейности, допустими 

за финансиране“,  

- т.1.7 „Видовете дейности и/или инвестиции в дълготрайни материални и нематериални 

активи, включени в бизнес плана, трябва да съответстват на конкретната дейност на 

стопанството“. 

- т.1.8 „Бизнес планът задължително включва“: 

- т.1.8.1,“поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с 

единична цена не по-малка от 700 лева“. 

- т.1.8.2, „описание на дейностите, с които ще започне изпълнението му, съгласно срока, 

посочен в т. 1. 2.;  

 

3. Наличие на изискуеми публични задължения към държавата. 

 

Съгласно Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., раздел 11.2 „Критерии за 

недопустимост на кандидатите“,   

- т.3.2.  „Не могат да участват в процедура чрез подбор на проекти и да получат БФП 

лица, които:“  

- т.3.2.1, „имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към Столична община или общината по постоянен адрес или седалище на 

кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 

който не е влязъл в сила“. 

 

Съгласно т. 6 от раздел 21.1. „Оценка на административно съответствие и допустимост” е 

изпратено Уведомително писмо за отстраняване на нередовности с регистрационен номер 



 

 

  

 
 

 

BG06RDNP001-6.011-0042-M001 на 15.07.2022 г., с което е изискано да се предоставят 

документи, необходими за отстраняване на горецитираните липси и нередовности. В 

рамките на крайния срок за отговор 29.07.2022г. на изпратеното уведомително писмо, 

изисканите документи и обяснения не са прикачени в ИСУН, като писмото е отворено от 

кандидата на 19.07.2022 г. 

 

На основание цитираните разпоредби от Условията за кандидатстване кандидатът не 

отговаря на Критериите за допустимост и недопустимост на кандидатите.     

 

 

II. На основание чл. 34, ал. 3 от Закон за управление на средствата от европейските 

фондове при споделено управление и чл. 18, ал. 4 от ПМС №162/2016 година Ви 

уведомяваме, че имате право да възразите пред изпълнителния директор на ДФЗ-РА в 

едноседмичен срок от получаване на настоящето писмо чрез ИСУН 2020.   

 

В случай, че не подадете възражение в указания срок и на основание т. 12 от Раздел 21.2 

от Условията за кандидатстване по горепосочената Процедура за подбор проектното Ви 

предложение ще бъде включено в списъка на предложените за отхвърляне проектни 

предложения по чл. 35, т. 3 от Закон за управление на средствата от европейските 

фондове при споделено управление 

 

29 BG06RDNP001-6.011-0049 Иво Георгиев Балабанов Стартова помощ за 

създаване на стопанство 

на млад фермер 

 

I. Във връзка с подадено от Вас проектно предложение с регистрационен № 

BG06RDNP001-6.011-0049 в ИСУН Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.011 по 

подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 "Развитие на 

стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 

- 2020 г., Ви уведомявам, че на основание чл. 34, ал. 1 от ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ и 

чл. 18, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерски съвет от 5 юли 2016 г., за 

определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за 

периода 2014 – 2020 г.(ПМС №162/2016) подаденото от Вас проектно предложение не е 

допуснато до техническа и финансова оценка по чл. 19 от ПМС №162 от 5 юли 2016 

година на основание: 

В проектното предложение са включени пет имота, за които са предоставени Нотариални 

актове за собственост. За три от тях, а именно имоти № 56378.16.4, 56378.16.25 и 

56378.16.30 нямате регистрирано правно основание за 2022 г. Правно основание по чл. 

37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ въз основа на Заповед № РД-04-127/20.09.2021г. на Директора на 

ОД „Земеделие“ – Кюстендил върху имотите има Костадин Ангелов Пейчев, УРН: 

702855. Последният ги е заявил за подпомагане по ДП – 2022 г.  

В отговор на УП № BG06RDNP001-6.011-0049-M001 от 20.07.2022г. заявявате, че нямате 



 

 

  

 
 

 

регистрирано правно основание за 2022 г. върху въпросните три имота по следните 

причини: „Имоти 16.25 и 16.30 са закупени на 23.12.2021 год., следователно е изпуснат 

срока за вземане на правно основание за 2022 год. За имот 16.4, купен на 06.06.2019 год. 

не е подавано заявление, защото по това време не съм имал намерения за кандидатстване 

по съответната мярка и не съм знаел изобщо, че трябва да се подава някакво заявление.“ 

Съгласно Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., раздел 11 „Допустими на 

кандидати“, 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, т. 1.6. „Цялата налична в 

земеделското стопанство земя по т. 1.2.4. трябва да се стопанисва от кандидата: 1.6.1. с 

регистрирано в общинската служба по земеделие правно основание за ползване през 

целия период (за земеделски площи), считано от датата на подаване на проектното 

предложение до изтичане на пет години от датата на сключване на административния 

договор. Изискването за регистриране в общинската служба по земеделие не се отнася за 

имот/тите, попадащи в границите на урбанизирани територии, както и за имот/и върху 

които са разположени животновъден/ни обекти и на тях не се отглеждат култури, които 

участват при формиране на СПО.“      

На основание цитираните разпоредби от Условията за кандидатстване кандидатът не 

отговаря на Критериите за допустимост на кандидатите.     

  

II. На основание чл. 34, ал. 3 от ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ и чл. 18, ал. 4 от ПМС 

№162/2016 година Ви уведомяваме, че имате право да възразите пред изпълнителния 

директор на ДФЗ-РА в едноседмичен срок от получаване на настоящето писмо чрез 

ИСУН 2020.   

В случай, че не подадете възражение в указания срок и на основание т. 12 от Раздел 21.2 

от Условията за кандидатстване по горепосочената Процедура за подбор проектното Ви 

предложение ще бъде включено в списъка на предложените за отхвърляне проектни 

предложения по чл. 35, т. 3 от  ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ.  

 

30 BG06RDNP001-6.011-0084 СЕРКАН ИСМЕТ 

РАМАДАН 

Стартова помощ за 

създаване на овощна 

градина 

 

Във връзка с подадено от Вас проектно предложение с регистрационен № 

BG06RDNP001-6.011-0084 в ИСУН Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.011 по 

подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 "Развитие на 

стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 

- 2020 г., Ви уведомявам, че на основание чл. 34, ал. 1 от Закон за управление на 

средствата от европейските фондове при споделено управление и чл. 18, ал. 3 от 

Постановление № 162 на Министерски съвет от 5 юли 2016 г., за определяне на детайлни 

правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани 

от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.(ПМС 



 

 

  

 
 

 

№162/2016) подаденото от Вас проектно предложение не е допуснато до техническа и 

финансова оценка по чл. 19 от ПМС №162 от 5 юли 2016 година на основание: 

 

В процеса на оценка на административно съответствие и допустимост на проектното 

предложение и по конкретно при извършване на проверки по отношение на 

предоставените в ИСУН документи, заявени данни и посочени факти са установени липси 

или друга нередовност, а именно: 

1. Описаните в Таблица 7. „Специфични цели и резултати“ от Бизнес плана цели не 

кореспондират с описаните в Таблица 8. „Описание на планираните инвестиции и 

дейности, които ще бъдат извършени в рамките на периода за проверка изпълнението на 

бизнес плана“. 

2. В раздел IV. "Производствена програма на земеделското стопанствоне" от Бизнес плана 

, т.1.1 "Описание на схемата на засаждане на земеделските култури, посочени в таблица 

№ 9, включително информация за минималния брой на растенията на единица площ за 

овощни видове, лозя, многогодишни етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, 

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

култури", не  е конкретизиран вида на подложката на  кайсии, праскови и сливи, съгласно 

приложение 1 към условията за кандидатстване. 

3. Описаните в ИСУН  в т. 5. Бюджет (в лева), I. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, 

3.1 Създаване и отглеждане на овощна градина - кайсии, праскови, сливи, закупуване на 

косачка мулчер – 48895,00 лв., не отговарят и не са конкретизирани с описаните  - 

Разходи за материални активи инвестиции в Таблица 8. „Описание на планираните 

инвестиции и дейности, които ще бъдат извършени в рамките на периода за проверка 

изпълнението на бизнес плана“ – придобиване на косачка мулчер и създаване на обощна 

градина от кайсии, праскови и сливи в размер на 27,004дка.  

4. Липсва документ от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), 

удостоверяващ съответствие с режимите на защитените територии, въведени със Закона 

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

биологичното разнообразие, за площите от стопанството на кандидата, и за  

животновъдната дейност които попадат в тях или писмени доказателства, че е направено 

искане за издаването им от съответния орган ( във връзка с изискването по т.1. 6. 3 от 

раздел 11.1, които попадат в обхвата на защитените територии и защитените зони);, във 

връзка с приложения вх. № АО-1088/18.02.2022г. 

 

Съгласно т. 6 от раздел 21.1. „Оценка на административно съответствие и допустимост” е 

изпратено Уведомително писмо за отстраняване на нередовности с регистрационен номер 

BG06RDNP001-6.011-0084-M001 на 20.07.2022 г., с което е изискано да се предоставят 

следните документи, необходими за отстраняване на констатираните липси и 

нередовности:  

По т.1: Коректно попълнена Таблица 8. „Описание на планираните инвестиции и 

дейности, които ще бъдат извършени в рамките на периода за проверка изпълнението на 



 

 

  

 
 

 

бизнес плана“  в съответствие с Таблица 7. Специфични цели и резултати от бизнес 

плана.  

По т.2: Коректно отразена в раздел IV. "Производствена програма на земеделското 

стопанствоне" от БП , т.1.1 "Описание на схемата на засаждане на земеделските култури, 

посочени в таблица № 9, включително информация за минималния брой на растенията на 

единица площ за овощни видове, лозя, многогодишни етеричномаслени култури (в т.ч. 

маслодайна роза, лавандула и мента), маточници и разсадници за трайни насаждения и 

декоративни култури", с конкретизиран вида на подложката на кайсии, праскови и сливи, 

съгласно приложение 1 към условията за кандидатстване 

По т.3: Конкретизиране на разходите за създаване на овощна градина 27,004 дка и 

разходите за закупуване-придобиване на косачка мулчер, в съответствие с условията за 

кандидатстване - т. 13.1 Дейности, допустими за финансиране: 

1.8. Бизнес планът задължително включва: 

1.8.1. поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с 

единична цена не по-малка от 700 лева. 

По т.4: Документ от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), 

удостоверяващ съответствие с режимите на защитените територии, въведени със Закона 

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

биологичното разнообразие, за площите от стопанството на кандидата, които попадат в 

обхвата на защитените територии и защитените зони), във връзка с приложения вх. № 

АО-1088/18.02.2022г.. 

В рамките на крайния срок за отговор 03.08.2022 г. на изпратеното уведомително писмо с 

регистрационен № BG06RDNP001-6.011-0084-M001, изисканите документи и обяснения 

не са прикачени в ИСУН, като писмото е отворено от кандидата на 20.07.2022 г.. 

В отговор кандидата Серкан Исмет Рамадан,  заявява – „Уведомяваме ви, че кандидата се 

отказва от реализация на проекта заради променената икономическа ситуация след 

24.02.2022 г., която не позволява изпълнението на дейностите по проекта за стойностите 

посочени в проектното предложение.  Серкан Рамадан“. 

 

Не предоставянето на изисканите документи и неотстраняването на нередовностите в 

срок, съгласно т. 7 от раздел 21.1. Оценка на административно съответствие и 

допустимост, води до прекратяване на производството по отношение на кандидата и 

проектното  предложение с регистрационен № BG06RDNP001-6.011-0084 в ИСУН по 

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1. „Стартова помощ за 

млади земеделски стопани“ от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. не отговаря на 

изискванията на: 

 

• т.1.7, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, Раздел 13.1.Дейности, допустими за финансиране от Условията за 

кандидатстване.              

• т.1.6.3, Раздел 11.1  Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 



 

 

  

 
 

 

кандидатстване. 

 

II. На основание чл. 34, ал. 3 от Закон за управление на средствата от европейските 

фондове при споделено управление и чл. 18, ал. 4 от ПМС №162/2016 година Ви 

уведомяваме, че имате право да възразите пред изпълнителния директор на ДФЗ-РА в 

едноседмичен срок от получаване на настоящето писмо чрез ИСУН 2020.   

 

В случай, че не подадете възражение в указания срок и на основание т. 12 от Раздел 21.2 

от Условията за кандидатстване по горепосочената Процедура за подбор проектното Ви 

предложение ще бъде включено в списъка на предложените за отхвърляне проектни 

предложения по чл. 35, т. 3 от Закон за управление на средствата от европейските 

фондове при споделено управление 

 

31 BG06RDNP001-6.011-0085 Антония Адриянова 

Пушкарова 

„Развитие и 

модернизация на 

земеделско стопанство 

при отглеждането на 

плодове и зеленчуци в 

обл. Плевен“ 

 

Във връзка с подадено от Вас проектно предложение с регистрационен № 

BG06RDNP001-6.011-0085  в ИСУН Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.011 по 

подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 "Развитие на 

стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 

- 2020 г., и на основание постъпило от Ваше искане чрез ИСУН на 28.07.2022 за оттегляне 

на проектното предложение,  

Ви уведомявам, че на основание чл. 34, ал. 1 от Закон за управление на средствата от 

европейските фондове при споделено управление и чл. 18, ал. 3 от Постановление № 162 

на Министерски съвет от 5 юли 2016 г., за определяне на детайлни правила за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от 

европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.(ПМС 

№162/2016) подаденото от Вас проектно предложение не е допуснато до техническа и 

финансова оценка по чл. 19 от ПМС №162 от 5 юли 2016 година на основание: 

Проектното предложение с идентификационен № BG06RDNP001-6.011-0085  в ИСУН за  

„Развитие и модернизация на земеделско стопанство при отглеждането на плодове и 

зеленчуци в обл. Плевен“ е подадено на 23.02.2022г. от бенефициера  Антония Адриянова 

Пушкарова, по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1. 

„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 "Развитие на стопанства и 

предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

В процеса на оценка на административно съответствие и допустимост на проектното 

предложение и по конкретно  при извършване на проверки по отношение на 

предоставените в ИСУН документи, заявени данни и посочени факти са установени липси 

или друга нередовност, а именно: 

1. Установена е разлика над 3% между площта, последно заявена от кандидата по схемите 

и мерките за директни плащания и земеделската земя, която е декларирал, че участва в 

изчислението на икономическия размер на стопанството. 

2. Бизнес планът не съдържа информация за минималния брой на растенията на единица 



 

 

  

 
 

 

площ за овощни видове , както и избраната схема на засаждане. 

3. Представен е Вх.№983 от 14.02.2022г. от РИОСВ Плевен. 

4. Кандидатът не отговаря на изискването  в раздел 18 от условията за кандидатстване, 

т.1. 2. 1. „Когато в стопанството се отглеждат едногодишни култури, срокът за подаване 

на искане за второ плащане трябва да бъде след извършване на засяването/засаждането на 

културите и най-малко един месец преди очакваното прибиране на реколтата от тях“. 

Съгласно т. 6 от раздел 21.1. „Оценка на административно съответствие и допустимост”  е 

изпратено Уведомително писмо за отстраняване на нередовности с регистрационен номер 

BG06RDNP001-6.011-0085-M001на 15.07.2022г., с краен срок на отговор - 29.07.2022г., с 

което е изискано да се предоставят следните документи, необходими за отстраняване на 

констатираните липси и нередовности:  

        По т. 1: Мотивирана писмена обосновка, придружена с доказателства за причините за 

разликата в заявената по схемите и мерките за директни плащания площ (последно 

заявената за подпомагане по тези схеми и мерки), и площта, заявена по тази наредба 

доказваща наличието на обективни причини за посочената разлика с изискванията по т.8, 

раздел 24.1. Списък с общи документи и т.2.1 и 2. 2 ,раздел 27 Допълнителна информация 

от условията за кандидатстване. 

   По т. 2: Информация за минималния брой на растенията на единица площ за овощни 

видове в съответствие с изискванията по т.1.5, Раздел 13.1.Дейности, допустими за 

финансиране от условията за кандидатстване. 

        По т. 3: Документ от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), 

удостоверяващ съответствие с режимите на защитените територии, въведени със Закона 

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

биологичното разнообразие, за площите от стопанството на кандидата в съответствие с 

изискванията на т. 10 от раздел 23 и т.12, Раздел 24.1 към Условията за кандидатстване.              

   По т. 4: Периода на засаждане на  едногодишните  култури, отглеждани в стопанството 

в избраната година на проверка да бъде в съответствие с изискването в т.1.2.1, Раздел 18 

от Условията за кандидатстване. 

        Съгласно т. 7 от раздел 21.1. Оценка на административно съответствие и 

допустимост: „Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на 

нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на производството по отношение 

на кандидата“. В рамките на крайния срок за отговор 29.07.2022г. на изпратеното 

уведомително писмо  с регистрационен № BG06RDNP001-6.011-0085-M001, изисканите 

документи и обяснения не са прикачени в ИСУН.  

На  28.07.2022 г. чрез ИСУН от страна на кандидата е направено оттегляне на проектното 

предложение. 

 Вследствие на горното се установи: 

На първо място от страна на кандидата е направено оттегляне на проектното предложение 

и на следващо място,  видно от  представените документи на проектното предложение № 

BG06RDNP001-6.011-0085  в ИСУН по подбор № BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1. 

„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 "Развитие на стопанства и 



 

 

  

 
 

 

предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., е 

видно, че   Антония Адрианова Пушкарова    не отговаря на изискванията на: 

ü т.8, раздел 24.1. Списък с общи документи и т.2.1 и 2. 2,раздел 27 Допълнителна 

информация от условията за кандидатстване. 

ü т.1.5, Раздел 13.1.Дейности, допустими за финансиране от условията за кандидатстване. 

ü т. 10 , Раздел 23. Начин на подаване на проектните предложения/концепциите за 

проектни предложения и т.12, Раздел 24.1. Списък с общи документи към Условията за 

кандидатстване.              

ü т.1.2.1, Раздел 18 Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта от Условията 

за кандидатстване. 

 

II. На основание чл. 34, ал. 3 от Закон за управление на средствата от европейските 

фондове при споделено управление и чл. 18, ал. 4 от ПМС №162/2016 година Ви 

уведомяваме, че имате право да възразите пред изпълнителния директор на ДФЗ-РА в 

едноседмичен срок от получаване на настоящето писмо чрез ИСУН 2020.   

В случай, че не подадете възражение в указания срок и на основание т. 12 от Раздел 21.2 

от Условията за кандидатстване по горепосочената Процедура за подбор проектното Ви 

предложение ще бъде включено в списъка на предложените за отхвърляне проектни 

предложения по чл. 35, т. 3 от Закон за управление на средствата от европейските 

фондове при споделено управление 

 

32 BG06RDNP001-6.011-0136 Галин Живков Радев Отглеждане на свине  

I. Във връзка с подадено от Вас проектно предложение с регистрационен № 

BG06RDNP001-6.011-0136 в ИСУН Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.011 по 

подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 "Развитие на 

стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 

- 2020 г., Ви уведомявам, че на основание чл. 34, ал. 1 от ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ и 

чл. 18, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерски съвет от 5 юли 2016 г., за 

определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за 

периода 2014 – 2020 г.(ПМС №162/2016) подаденото от Вас проектно предложение не е 

допуснато до техническа и финансова оценка по чл. 19 от ПМС №162 от 5 юли 2016 

година на основание: 

1. В представеният от кандидата бизнес план към проектното предложение в таблица 10. 

Животновъдство на ред 2 са описани прасенца до 45 дни, който да бъдат включени при 

изчисляване на Икономически размер към годината на проверка изпълнението на бизнес 

плана, определена спрямо датата, посочена в таблица "Обща информация", колона Б, ред 

31 от бизнес плана. Към датата на проверката – 28.11.2024г. ( трета стопанска година) са 

включени 10 бр. свине – майки и 25 бр.  прасенца до 45 дни. Прасенца до 45 дни се вземат 

предвид при изчисляване на общия СПО на стопанството, само ако в стопанството няма 



 

 

  

 
 

 

свине майки. В стопанството на кандидата към датата на проверка има 10 бр. свине –

майки. При това условие увеличението на икономическия размер на стопанството спрямо 

първоначалния размер, измерен в СПО икономическия размер  е 2485,39 евро.  

Съгласно Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. в т. 13.1 Дейности, допустими за 

финансиране, т. 1. Условия за допустимост на дейностите, т. 1.3.2. увеличаване на 

икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер най-малко с 

левовата равностойност на 4000 евро, измерен в СПО, най-късно до изтичане на 

посочената в бизнес плана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение. 

Представения бизнес план към проектното предложение не отговаря на цитираните 

Условия за кандидатстване.  

 

II. На основание чл. 34, ал. 3 от ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ и чл. 18, ал. 4 от ПМС 

№162/2016 година Ви уведомяваме, че имате право да възразите пред изпълнителния 

директор на ДФЗ-РА в едноседмичен срок от получаване на настоящето писмо чрез 

ИСУН 2020.   

В случай, че не подадете възражение в указания срок и на основание т. 12 от Раздел 21.2 

от Условията за кандидатстване по горепосочената Процедура за подбор проектното Ви 

предложение ще бъде включено в списъка на предложените за отхвърляне проектни 

предложения по чл. 35, т. 3 от  ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ.  

 

33 BG06RDNP001-6.011-0138 ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ 

ПЕЕВ 

Земеделско стопанство 

за отглеждане на 

плодове и зеленчуци в 

гр. Раковски на Веселин 

Пеев 

 

I. Във връзка с подадено от Вас проектно предложение с регистрационен № 

BG06RDNP001-6.011-0138 в ИСУН Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.011 по 

подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 "Развитие на 

стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 

- 2020 г., Ви уведомявам, че на основание чл. 34, ал. 1 от ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ и 

чл. 18, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерски съвет от 5 юли 2016 г., за 

определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за 

периода 2014 – 2020 г.(ПМС №162/2016) подаденото от Вас проектно предложение не е 

допуснато до техническа и финансова оценка по чл. 19 от ПМС №162 от 5 юли 2016 

година на основание: 

В проектното предложение е включен имот № 62075.455.14, за който са предоставени 

Нотариален акт за собственост № 198 том 67 рег. 23973 дело 13948 от 16.07.2021г. за 2000 

кв.м и договор за наем на недвижим имот от 16.07.2022г. за 18006 кв.м. За този имот с 

обща площ 20005 кв.м нямате регистрирано правно основание за 2022 г. Правно 



 

 

  

 
 

 

основание по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ въз основа на Заповед № ПО 09-

1044/30.09.2021г. на Директора на ОД „Земеделие“ – Пловдив върху имотите има ЕГЕР-

АГРО ЕООД, БУЛСТАТ 200813340.  

Съгласно Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., раздел 11 „Допустими на 

кандидати“, 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, т. 1.6. „Цялата налична в 

земеделското стопанство земя по т. 1.2.4. трябва да се стопанисва от кандидата: 1.6.1. с 

регистрирано в общинската служба по земеделие правно основание за ползване през 

целия период (за земеделски площи), считано от датата на подаване на проектното 

предложение до изтичане на пет години от датата на сключване на административния 

договор. Изискването за регистриране в общинската служба по земеделие не се отнася за 

имот/тите, попадащи в границите на урбанизирани територии, както и за имот/и върху 

които са разположени животновъден/ни обекти и на тях не се отглеждат култури, които 

участват при формиране на СПО.“      

На основание цитираните разпоредби от Условията за кандидатстване кандидатът не 

отговаря на Критериите за допустимост на кандидатите.     

  

II. На основание чл. 34, ал. 3 от ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ и чл. 18, ал. 4 от ПМС 

№162/2016 година Ви уведомяваме, че имате право да възразите пред изпълнителния 

директор на ДФЗ-РА в едноседмичен срок от получаване на настоящето писмо чрез 

ИСУН 2020.   

В случай, че не подадете възражение в указания срок и на основание т. 12 от Раздел 21.2 

от Условията за кандидатстване по горепосочената Процедура за подбор проектното Ви 

предложение ще бъде включено в списъка на предложените за отхвърляне проектни 

предложения по чл. 35, т. 3 от  ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ.  

 

34 BG06RDNP001-6.011-0182 АКИФ ГЮНАЙ АКИФ Развитие на стопанство 

на млад земеделски 

стопанин. 

 

Във връзка с подадено от Вас проектно предложение с регистрационен № 

BG06RDNP001-6.011-0182  в ИСУН по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.011 

по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 "Развитие на 

стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 

- 2020 г., Ви уведомявам, че на основание чл. 34, ал. 1 от Закон за управление на 

средствата от европейските фондове при споделено управление и чл. 18, ал. 3 от 

Постановление № 162 на Министерски съвет от 5 юли 2016 г., за определяне на детайлни 

правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани 

от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.(ПМС 

№162/2016) подаденото от Вас проектно предложение не е допуснато до техническа и 

финансова оценка по чл. 19 от ПМС №162 от 5 юли 2016 година на основание: 



 

 

  

 
 

 

В процеса на оценка на административно съответствие и допустимост на проектно 

предложение с идентификационен № BG06RDNP001-6.011-0182  в ИСУН, с 

наименование „Развитие на стопанство на млад земеделски стопанин”, подадено на 

28.02.2022г. от кандидата  Акиф Гюнай Акиф, по процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от 

мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г. и при извършване на проверки по отношение на 

предоставените в ИСУН документи, заявени данни и посочени факти са установени липси 

или друга нередовност, а именно: 

 

1. В бизнес плана, в т. „Налична за стопанството земя“ и в Основна информация за 

проектното предложение, в т. 5 „Географско разположение на имотите на стопанството“ 

декларирате, че обработвате имот №81966.45.67, с. Черник, общ. Дулово, обл.Силистра. 

Приложили сте вписан в служба по вписванията договор за аренда с рег. №285 от 

19.01.2022 г. за ползване на имота, за срок от 10 /десет/ стопански години-от 01.10.2021 г. 

Същият имот фигурира на Ваше име с регистрирано правно основание за ползване за 

2022 г., също така с актуализация от 18.02.2022г. по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за 

създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, записвате гореописания 

имот, с намерения за засяване на домати-полски, в размер на 5,008 дка. При извършена 

проверка на място от служители на ДФ „Земеделие“, прилагате обяснение, с което Вие 

декларирате, че не обработвате имот №81966.45.67, с. Черник, общ. Дулово, 

обл.Силистра. В потвърждение на Вашето обяснение не е приложен документ, от който 

да е видно, че имот №81966.45.67, с. Черник, общ. Дулово, обл. Силистра не се ползва от 

Вас.  

2. В бизнес плана, в т. „Налична за стопанството земя“ и в Основна информация за 

проектното предложение, в т. 5 „Географско разположение на имотите на стопанството“, 

декларирате, че обработвате имот №24030.11.110, гр.Дулово, общ. Дулово, обл.Силистра. 

Приложили сте вписан в служба по вписванията договор за аренда с рег. №283 от 

19.01.2022г. за ползване на имота, за срок от 10 /десет/ стопански години-от 01.10.2021г. 

При извършена проверка на място от служители на ДФ „Земеделие“, прилагате 

обяснение, с което Вие декларирате, че не обработвате имот №24030.11.110, гр.Дулово, 

общ. Дулово, обл.Силистра. В потвърждение на Вашето обяснение не е приложен 

документ, от който да е видно, че имот №24030.11.110, гр. Дулово, общ. Дулово, 

обл.Силистра не се ползва от Вас.  

3. Приложили сте договори за аренда на поземлени имоти №№24030.6.540, 24030.6.541, 

24030.121.461, 24030.11.110, гр. Дулово, общ. Дулово, обл. Силистра, №81966.45.67, с. 

Черник, общ. Дулово, обл.Силистра за срок от 10 /десет/ стопански години, които не са 

регистрирани в съответната общинска служба на Министерство на земеделието.  

4. След извършени административни проверки се установи, че на Ваше име фигурират 

имоти №№ 24030.21.4, 24030.21.5, 24030.21.6, 24030.21.7, 24030.21.8 с регистрирано 

правно основание за ползване за 2022г., също така при актуализация от 18.02.2022 г. по 



 

 

  

 
 

 

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

стопани, записвате гореописаните имоти за ползване. В проектното предложение не сте 

описали имоти №№ 24030.21.4, 24030.21.5, 24030.21.6, 24030.21.7, 24030.21.8 и за тях не 

сте приложили документи за собственост, наем или аренда.  

5. При извършена проверка на място от служители на ДФ „Земеделие“ е установено, че 

обработвате имот в землището на гр.Дулово, с площ 10,716 ха, с култура угар. За имота 

не прилагате документи за собственост, наем или аренда.  

6. Не сте приложили удостоверение за семейно положение.  

7. След извършени административни проверки се установи, че имате задължения към 

държавния бюджет.  

8. Приложен е вх.№АО-1127 от 22.02.2022г. от РИОСВ гр. Русе за издаване на документ, 

удостоверяващ съответствие с режимите на защитените територии.  

9. Не сте приложили справка за дейността на кандидата за стопанската 2021/2022 година, 

издадена във връзка с регистрацията като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 

1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.  

10. Не сте приложили документ за професионални умения и компетентности, изискуем 

съгласно т.7 от раздел 24.1. „Списък с общи документи“ от условията за кандидатстване и 

не сте поели ангажимент в бизнес плана, т.7 „Специфични цели и резултати“, т.8 

„Описание на планираните инвестиции и дейности, които ще бъдат извършени в рамките 

на периода за проверка изпълнението на бизнес плана“ за придобиване на професионални 

умения и компетентност в рамките на 36 месеца от сключване на административния 

договор, но не по-късно от датата за проверка изпълнението на бизнес плана.  

11. В бизнес плана в таблица 7. „Специфични цели и резултати” сте маркирали цели 12 и 

13, но не сте ги отбелязали в таблица 8. „Описание на планираните инвестиции и 

дейности, които ще бъдат извършени в рамките на периода за проверка на изпълнението 

на БП”.  

12. В бизнес плана в т. 9 „Растениевъдство“ и т. 12 „Определяне на икономическия размер 

на стопанството“ не уточнявате вида на културата „домати“- открито производство или 

оранжерийни.  

13. В бизнес плана не сте попълнили информацията към раздел VI. „Съответствие с 

изискването за активен земеделски стопанин”.  

14. В Основна информация за проектното предложение не сте попълнили раздел IX. 

„Уникален идентификационен номер при регистрацията на земеделския стопанин по реда 

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

стопани“.  

15. Записаната в бизнес плана и основна информация за проектното предложение 

„Избрана крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана“, не отговаря 

на изискванията на т. 1.2 от раздел 18 от Условията за кандидатстване.  

При извършено посещение на място на 11.05.2022г. от служители на ОД на ДФ 

„Земеделие“ е констатирано следното: на описаните в проектното предложение имоти 

№№24030.6.541, 24030.11.110, 24030.121.461, 24030.6.540, 81966.45.67, културата от 



 

 

  

 
 

 

домати, заявена за отглеждане в проектното предложение като основна, не е покълнала, 

имот №81966.45.67, описан от Вас в проектното предложение за ползване, не се 

обработва от Вас, като Ви е отдадена друга площ от 5 дка. С цел точното установяване на 

отглежданите култури и площи в стопанството Ви е извършена проверка на място на 

12.07.2022г. от служители на ОД на ДФ „Земеделие“, вследствие на която на 

гореописаните имоти са установени: угар-с обща площ от  0,9122 дка, слънчоглед-с площ 

от 0,5369 дка, ечемик- с площ от 0,5007 дка, налични са единични бройки от полски 

домати в много ранен стадий на растеж. По Ваши думи и приложено обяснение от Вас, 

имоти №№24030.11.110, 81966.45.67 не се обработват от Вас, вместо тези имоти 

обработвате друг имот в землището на гр.Дулово, с площ от 1,0716 ха и установена при 

проверка на място угар, за тази площ не сте предоставили документи за правно 

основание.  

В процеса на оценката на административно съответствие и допустимост, въз основа на 

установените култури и площи от проверката на място от 12.07.2022г., се установи, че 

към датата на подаване на проектното предложение икономическия размер на Вашето 

стопанство, измерен в стандартен производствен обем (СПО) е 725,73 евро, което не 

отговаря на условието на  т.1.2.3 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ от условията за кандидатстване, а именно: „Към датата на подаване на 

проектното предложение кандидатите трябва да: имат икономически размер на 

стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 

левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително“. 

 

 

Съгласно т. 6 от раздел 21.1. „Оценка на административно съответствие и допустимост”  

от условията за кандидатстване е изпратено Уведомително писмо за установени 

липси/нередовности с регистрационен номер BG06RDNP001-6.011-0182-M001 в ИСУН от 

25.07.2022г., с краен срок на отговор - 08.08.2022г., с което е изискано да се предоставят 

следните документи, необходими за отстраняване на констатираните липси и 

нередовности:  

 

По т. 1: Мотивирано обяснение за установеното несъответствие за ползването на имот 

№81966.45.67, с. Черник, общ. Дулово, обл.Силистра, придружено с документи и 

съответно коректно попълване на съотносимите таблици към проектното предложение, за 

установяване изпълнението на т.1.2.3 и т.1.2.4 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост 

на кандидатите“ от условията за кандидатстване. 

По т. 2: Мотивирано обяснение за установеното несъответствие за ползването на имот 

№24030.11.110, гр.Дулово, общ. Дулово, обл.Силистра, придружено с документи и 

съответно коректно попълване на съотносимите таблици към проектното предложение, за 

установяване изпълнението на т.1.2.3 и т.1.2.4 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост 

на кандидатите“ от условията за кандидатстване. 

По т. 3: Регистрирани в съответната общинска служба на Министерство на земеделието, 



 

 

  

 
 

 

договори за аренда на поземлени имоти №№24030.6.540, 24030.6.541, 24030.121.461, 

24030.11.110, гр. Дулово, общ. Дулово, обл. Силистра, №81966.45.67, с. Черник, общ. 

Дулово, обл.Силистра, за установяване изпълнението на т.4 от раздел 24.1. „Списък с 

общи документи“ от условията за кандидатстване. 

По т. 4: Мотивирано обяснение за установеното несъответствие за ползването на имоти 

№№24030.21.4, 24030.21.5, 24030.21.6, 24030.21.7, 24030.21.8, придружено с документи, 

за установяване изпълнението на т.1.2.3 и т.1.2.4 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост 

на кандидатите“ от условията за кандидатстване. 

По т. 5: Мотивирано обяснение за установеното несъответствие за ползването на имот в 

землището на гр.Дулово, общ. Дулово, обл. Силистра, с площ 10,716 ха, с култура угар, 

придружено с документи, за установяване изпълнението на т.1.2.3 и т.1.2.4 от раздел 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“ от условията за кандидатстване. 

По т. 6: Удостоверение за семейно положение, за установяване изпълнението на т.1.2.3 от 

раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ от условията за кандидатстване. 

По т. 7: Удостоверение по чл.87, ал.6 от Националната агенция за приходите, за липса на 

задължения към държавата, за установяване изпълнението на т.3.2.1 от раздел 

11.2.“Критерии за недопустимост на кандидатите“ от условията за кандидатстване. 

По т. 8: Документ от РИОСВ гр. Русе, удостоверяващ съответствие с режимите на 

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

защитените зони, въведени със Закона за биологичното разнообразие, за площите от 

стопанството Ви, за установяване изпълнението на т. 1.6.3 от раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ и т.12 от раздел 24.1. „Списък с общи документи“ от 

условията за кандидатстване. 

По т. 9: Справка за дейността на кандидата за стопанската 2021/2022 година, издадена във 

връзка с регистрацията като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за 

създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, за установяване 

изпълнението на т.6 от раздел 24.1. „Списък с общи документи“. 

По т. 10: Документ за професионални умения и компетентности, изискуем съгласно т.7 от 

раздел 24.1. „Списък с общи документи“ от условията за кандидатстване или коректно 

попълване на съотносимите таблици от бизнес плана.  

По т. 11:Коректно попълнена таблица 8. „Описание на планираните инвестиции и 

дейности, които ще бъдат извършени в рамките на периода за проверка на изпълнението 

на БП” от бизнес плана.  

По т.12: Коректно попълнени т. 9 „Растениевъдство“ и т. 12 „Определяне на 

икономическия размер на стопанството“ от бизнес плана.  

По т.13: Коректно попълнена информация към раздел VI. „Съответствие с изискването за 

активен земеделски стопанин” от бизнес плана.  

По т.14: Коректно попълнен раздел IX от основна информация за проектното 

предложение.  

По т.15: Коректно записана в бизнес плана и основна информация за проектното 

предложение „Избрана крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес 



 

 

  

 
 

 

плана“, съответстваща на т. 1.2 от раздел 18 от Условията за кандидатстване. 

 

 Съгласно т. 7 от раздел 21.1. Оценка на административно съответствие и допустимост: 

„Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок 

може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата“.  

В рамките на крайния срок за отговор 08.08.2022г. на изпратеното уведомително писмо  

за установени липси и нередовности с регистрационен номер в ИСУН BG06RDNP001-

6.011-0182-M001 сте отговорили само на част от въпросите и сте приложили само част от 

изискуемите документи, както следва: 

По т. 1: Преди очертаването на земеделските парцели в ИСАК и след подаване на 

проектното предложение установих, че имот №24030.11.110, гр.Дулово, общ. Дулово, 

обл.Силистра участва в Споразумение за ползване на земеделски земи на основание чл. 

37, ал. 2 от ЗСПЗЗ и е разпределен на друг ползвател. А на мен са ми разпределени имоти 

№№24030.21.4, 24030.21.5, 24030.21.6, 24030.21.7, 24030.21.8.  

По т. 2: Преди очертаването на земеделските парцели в ИСАК и след подаване на 

проектното предложение установих, че имот №24030.11.110, гр.Дулово, общ. Дулово, 

обл.Силистра участва в Споразумение за ползване на земеделски земи на основание чл. 

37, ал. 2 от ЗСПЗЗ и е разпределен на друг ползвател. А на мен са ми разпределени имоти 

№№24030.21.4, 24030.21.5, 24030.21.6, 24030.21.7, 24030.21.8.  

По т. 3: Регистрирани в съответната общинска служба на Министерство на земеделието, 

договори за аренда на поземлени имоти №№24030.6.540, 24030.6.541, 24030.121.461, 

24030.11.110, гр. Дулово, общ. Дулово, обл. Силистра, №81966.45.67, с. Черник, общ. 

Дулово, обл.Силистра.  

По т. 4: Преди очертаването на земеделските парцели в ИСАК и след подаване на 

проектното предложение установих, че имот №24030.11.110, гр.Дулово, общ. Дулово, 

обл.Силистра участва в Споразумение за ползване на земеделски земи на основание чл. 

37, ал. 2 от ЗСПЗЗ и е разпределен на друг ползвател. А на мен са ми разпределени имоти 

№№24030.21.4, 24030.21.5, 24030.21.6, 24030.21.7, 24030.21.8  

По т. 5: Мотивирано обяснение за установеното несъответствие за ползването на имот в 

землището на гр.Дулово, общ. Дулово, обл. Силистра, с площ 10,716 ха, с култура угар, 

придружено с документи.  

По т. 6: Удостоверение за семейно положение.  

По т. 7: Удостоверение по чл.87, ал.6 от Националната агенция за приходите, за липса на 

задължения към държавата.  

По т. 8: Документ от РИОСВ гр. Русе, удостоверяващ съответствие с режимите на 

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

защитените зони, въведени със Закона за биологичното разнообразие, за площите от 

стопанството Ви.  

По т. 9: Справка за дейността на кандидата за стопанската 2021/2022 година, издадена във 

връзка с регистрацията като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за 

създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.  



 

 

  

 
 

 

По т. 10: Документът не е задължителен при подаване на проектното предложение, при 

условие, че кандидатът е поел ангажимент в бизнес плана да премине обучение за 

покриване на съответното изискване в срок до 36 месеца от сключване на 

административния договор, но не по-късно от избраната крайна дата на периода за 

изпълнение на бизнес плана.  

По т. 11:Коректно попълнена таблица 7. „Специфични цели и резултати” от бизнес плана.  

По т.12: Коректно попълнени т. 9 „Растениевъдство“ и т. 12 „Определяне на 

икономическия размер на стопанството“ от бизнес плана.  

По т.13: Коректно попълнена информация към раздел VI. „Съответствие с изискването за 

активен земеделски стопанин” от бизнес плана.  

По т.14: Коректно попълнен раздел IX от основна информация за проектното 

предложение.  

По т.15: Коректно записана в бизнес плана и основна информация за проектното 

предложение „Избрана крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес 

плана“, съответстваща на т. 1.2 от раздел 18 от Условията за кандидатстване. 

 

След извършените административни проверки на предоставения отговор на 

уведомителното писмо  за установени липси и нередовности с регистрационен номер в 

ИСУН BG06RDNP001-6.011-0182-M001 и приложените документи към същия са 

установени следните липси или нередовности: 

1. В бизнес плана, в т. „Налична за стопанството земя“ и в Основна информация за 

проектното предложение, в т. 5 „Географско разположение на имотите на стопанството“ 

декларирате, че обработвате имот №81966.45.67, с. Черник, общ. Дулово, обл.Силистра. 

Приложили сте вписан в служба по вписванията договор за аренда с рег. №285 от 

19.01.2022 г. за ползване на имота, за срок от 10 /десет/ стопански години-от 01.10.2021 г. 

Същият имот фигурира на Ваше име с регистрирано правно основание за ползване за 

2022 г., също така с актуализация от 18.02.2022г. по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за 

създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, записвате гореописания 

имот, с намерения за засяване на домати-полски, в размер на 5,008 дка. При извършена 

проверка на място от служители на ДФ „Земеделие“, прилагате обяснение, с което Вие 

декларирате, че не обработвате имот №81966.45.67, с. Черник, общ. Дулово, 

обл.Силистра. В потвърждение на Вашето обяснение не е приложен документ, от който 

да е видно, че имотът не се ползва от Вас. Във Ваш отговор с ИСУН № BG 06RDNP001-

6.011-0182-М001 от 08.08.2022г. на наше уведомление с ИСУН № BG 06RDNP001-6.011-

0182-М001 от 25.07.2022г. за установени липси и нередовности, обяснявате, че Вие не сте 

ползвател на гореописания имот, тъй като имота участва в споразумение за ползване на 

земеделски земи на основание чл.37, ал.2 от ЗСПЗЗ и е разпределен на друг ползвател, но 

в подкрепа на горното не прилагате заповед на основание чл.37в от ЗСПЗЗ на ОД 

„Земеделие“ гр.Силистра за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи 

в землището на с.Черник, общ.Дулово, обл.Силистра, а прилагате заповед на ОД 

„Земеделие“ гр.Силистра за друго землище. След направена служебна справка се 



 

 

  

 
 

 

установи, че имот №81966.45.67, с. Черник, общ. Дулово, обл.Силистра не участва в 

споразумение за ползване на земеделски земи на основание чл.37, ал.2 от ЗСПЗЗ за 

стопанската 2021/2022 година.  

2. Приложили сте договори за аренда на поземлени имоти №№24030.6.540, 24030.6.541, 

24030.121.461, гр. Дулово, общ. Дулово, обл. Силистра, №81966.45.67, с. Черник, общ. 

Дулово, обл.Силистра за срок от 10 /десет/ стопански години, които не са регистрирани в 

съответната общинска служба на Министерство на земеделието. С отговор с ИСУН № BG 

06RDNP001-6.011-0182-М001 от 08.08.2022г. на нашето уведомление от 25.07.2022г., 

прилагате отново договори, които не са регистрирани в съответната общинска служба на 

Министерство на земеделието.  

3. Във Ваш отговор с ИСУН № BG 06RDNP001-6.011-0182-М001 от 08.08.2022г. на 

нашето уведомление от 25.07.2022г. обяснявате, че сте ползвател на имоти 

№№24030.21.4, 24030.21.5, 24030.21.6, 24030.21.7, 24030.21.8 на основание чл.37, ал.2 от 

ЗСПЗЗ, което е видно от приложената заповед №РД-04-107-65 от 21.12.2021г. на ОД 

„Земеделие“ гр.Силистра. Съгласно изискванията на т.1.18 от раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ от условията за кандидатстване: „Когато земята, върху 

която са разположени културите, включени при определяне на изискуемия минимален 

икономически размер на стопанството от 8000 евро СПО, се обработва на база на 

споразумение за масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 

37в, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, кандидатът за 

същия размер на площта на земята, върху която са разположени тези култури, трябва да 

има имоти, включени в споразумението за масиви, които да са негова собственост и/или 

да са наети/арендувани с минимален срок на действие пет години от датата на подаване 

на проектното предложение.“  

4. Не сте приложили удостоверение за семейно положение при подаване на проектното 

предложение. Документът е изискан с нашето уведомление с ИСУН № BG 06RDNP001-

6.011-0182-М001 от 25.07.2022г. за установени липси и нередовности, на което с отговора 

Ви от 08.08.2022г. прилагате регистрационна карта на земеделския стопанин.  

5. След извършени административни проверки се установи, че имате задължения към 

държавния бюджет. Документът е изискан с нашето уведомление с ИСУН № BG 

06RDNP001-6.011-0182-М001 от 25.07.2022г. за установени липси и нередовности, на 

което с отговора Ви от 08.08.2022г. прилагате вх.№АО-1127 от 22.02.2022г.от РИОСВ 

гр.Русе.  

6. Приложен е вх.№АО-1127 от 22.02.2022г. от РИОСВ гр. Русе за издаване на документ, 

удостоверяващ съответствие с режимите на защитените територии. Документът е изискан 

с нашето уведомление с ИСУН № BG 06RDNP001-6.011-0182-М001 от 25.07.2022г. за 

установени липси и нередовности, на което с отговора Ви от 08.08.2022г. прилагате 

вх.№АО-1127 от 22.02.2022г.от РИОСВ гр.Русе.  

7. Не сте приложили документ за професионални умения и компетентности, изискуем 

съгласно т.7 от раздел 24.1. „Списък с общи документи“ от условията за кандидатстване, 

също така не сте поели ангажимент в бизнес плана, т.7 „Специфични цели и резултати“, 



 

 

  

 
 

 

т.8 „Описание на планираните инвестиции и дейности, които ще бъдат извършени в 

рамките на периода за проверка изпълнението на бизнес плана“ за придобиване на 

професионални умения и компетентност в рамките на 36 месеца от сключване на 

административния договор, но не по-късно от датата за проверка изпълнението на бизнес 

плана.  

8. В бизнес плана не сте попълнили информацията към раздел VI. „Съответствие с 

изискването за активен земеделски стопанин”.  

9. Записаната в бизнес плана и основна информация за проектното предложение „Избрана 

крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана“, не отговаря на 

изискванията на т.1.2.1. от раздел 18 от Условията за кандидатстване, а именно: „Когато в 

стопанството се отглеждат едногодишни култури, срокът за подаване на искане за второ 

плащане трябва да бъде след извършване на засяването/засаждането на културите и най-

малко един месец преди очакваното прибиране на реколтата от тях. Когато в 

земеделското стопанство се отглеждат различни видове едногодишни култури и техните 

срокове за засаждане и прибиране на реколтата са различни, срокът за подаване на 

искането за второ плащане се определя в съответствие с най-късния от тези срокове“.  

Съгласно т. 6 от раздел 21.1. „Оценка на административно съответствие и допустимост”  

от условията за кандидатстване е изпратено второ Уведомително писмо за отстраняване 

на нередовности с регистрационен номер BG06RDNP001-6.011-0182-M002 в ИСУН от 

23.08.2022г., с краен срок на отговор - 06.09.2022г., с което е изискано да се предоставят 

следните документи, необходими за отстраняване на констатираните липси и 

нередовности:  

По т. 1: Мотивирано обяснение за установеното несъответствие за ползването на имот 

№81966.45.67, с. Черник, общ. Дулово, обл.Силистра, придружено с документи и 

съответно коректно попълване на съотносимите таблици към проектното предложение, за 

установяване изпълнението на т.1.2.3 и т.1.2.4 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост 

на кандидатите“ от условията за кандидатстване. 

По т. 2: Регистрирани в съответната общинска служба на Министерство на земеделието, 

договори за аренда на поземлени имоти №№24030.6.540, 24030.6.541, 24030.121.461, гр. 

Дулово, общ. Дулово, обл. Силистра, №81966.45.67, с. Черник, общ. Дулово, 

обл.Силистра, за установяване изпълнението на т.4 от раздел 24.1. „Списък с общи 

документи“ от условията за кандидатстване. 

По т.3: За същия размер на площта на имоти №№24030.21.4, 24030.21.5, 24030.21.6, 

24030.21.7, 24030.21.8, трябва да имате имоти, включени в споразумението за масиви, 

които да са Ваша собственост и/или да са наети/арендувани с минимален срок на 

действие пет години от датата на подаване на проектното предложение, за които е 

необходимо да представите изискуемите документи, за установяване изпълнението на 

т.1.18 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ от условията за 

кандидатстване.  

По т. 4: Удостоверение за семейно положение, за установяване изпълнението на т.1.2.3 от 

раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ от условията за кандидатстване. 



 

 

  

 
 

 

По т. 5: Удостоверение по чл.87, ал.6 от Националната агенция за приходите, за липса на 

задължения към държавата, за установяване изпълнението на т.3.2.1 от раздел 

11.2.“Критерии за недопустимост на кандидатите“ от условията за кандидатстване.  

По т. 6: Документ от РИОСВ гр. Русе, удостоверяващ съответствие с режимите на 

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

защитените зони, въведени със Закона за биологичното разнообразие, за площите от 

стопанството Ви, за установяване изпълнението на т. 1.6.3 от раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ и т.12 от раздел 24.1. „Списък с общи документи“ от 

условията за кандидатстване.  

По т. 7: Документ за професионални умения и компетентности, изискуем съгласно т.7 от 

раздел 24.1. „Списък с общи документи“ от условията за кандидатстване или коректно 

попълване на съотносимите таблици от бизнес плана.  

По т.8: Коректно попълнена информация към раздел VI. „Съответствие с изискването за 

активен земеделски стопанин” от бизнес плана.  

По т.9: Коректно записана в бизнес плана и основна информация за проектното 

предложение „Избрана крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес 

плана“, съответстваща на т. 1.2.1 от раздел 18. „Минимален и максимален срок за 

изпълнение на проекта“ от Условията за кандидатстване. 

 

Статусът на Уведомително писмо за установени липси и нередовности с регистрационен 

номер в ИСУН BG06RDNP001-6.011-0182-M002 от 23.08.2022г. е с „дата на отваряне“ на 

26.08.2022г., но в рамките на крайния срок за отговор-06.09.2022г. Вие не сте отговорил. 

Съгласно т. 7 от раздел 21.1. Оценка на административно съответствие и допустимост: 

„Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок 

може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата“.  

 

С оглед на гореизложеното проектно предложение с регистрационен №BG06RDNP001-

6.011-0182  в ИСУН по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1. 

„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 "Развитие на стопанства и 

предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., 

подадено от Акиф Гюнай Акиф е недопуснато до техническа и финансова оценка на 

следните основания: 

1. Неизпълнение на изискванията на т.1.2.3, т.1.2.4, т.1.18, т. 1.6.3 от раздел 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“ от условията за кандидатстване; 

2. На основание т.3.2.1 от раздел 11.2.“Критерии за недопустимост на кандидатите“ от 

условията за кандидатстване;  

3. Неизпълнение на изискванията на т. 1.2.1 от раздел 18. „Минимален и максимален срок 

за изпълнение на проекта“ от условията за кандидатстване; 

4. Непредставяне на изискуемите документи по т.4, т.7, т.12  от раздел 24.1. „Списък с 

общи документи“ от условията за кандидатстване. 

 



 

 

  

 
 

 

II. На основание чл. 34, ал. 3 от Закон за управление на средствата от европейските 

фондове при споделено управление и чл. 18, ал. 4 от ПМС №162/2016 година Ви 

уведомяваме, че имате право да възразите пред изпълнителния директор на ДФЗ-РА в 

едноседмичен срок от получаване на настоящето писмо чрез ИСУН 2020.   

В случай, че не подадете възражение в указания срок и на основание т. 12 от Раздел 21.2 

от Условията за кандидатстване по горепосочената Процедура за подбор проектното Ви 

предложение ще бъде включено в списъка на предложените за отхвърляне проектни 

предложения по чл. 35, т. 3 от Закон за управление на средствата от европейските 

фондове при споделено управление 

 

35 BG06RDNP001-6.011-0190 ЯНКО АТАНАСОВ 

ТОДОРОВ 

Развитие на биологично 

оранжерийно 

земеделско 

производство 

 

Във връзка с подадено от Вас проектно предложение с регистрационен № 

BG06RDNP001-6.011-0190 в ИСУН Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.011 по 

подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 "Развитие на 

стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 

- 2020 г., Ви уведомявам, че на основание чл. 34, ал. 1 от Закон за управление на 

средствата от европейските фондове при споделено управление и чл. 18, ал. 3 от 

Постановление № 162 на Министерски съвет от 5 юли 2016 г., за определяне на детайлни 

правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани 

от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.(ПМС 

№162/2016) подаденото от Вас проектно предложение не е допуснато до техническа и 

финансова оценка по чл. 19 от ПМС №162 от 5 юли 2016 година на основание: 

 

1. От 14.08.2010 г. до 09.05.2017 г. кандидатът е бил собственик на животновъден обект 

със стар № 2840-0773, находящ се в гр. Кресна, общ. Кресна, регистриран в системата на 

БАБХ на 14.09.2010 г. В обекта към 14.09.2010 г. се отглежда „свиня“ с ушна марка 

BGS302886492. 

 

Съгласно Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., раздел 11 „Допустими на 

кандидати“, 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, т. 1.1 “Допустими за 

подпомагане са кандидати, които са:“ 

- т.1.2.2 „са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или 

да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;  

- т.1.3 - „Условията по т. 1.2.1. и т. 1.2.2. се считат за изпълнени, когато проектното 

предложение е подадено не по-късно от 24 месеца, считано от датата, на която е 

настъпило първото от посочените в т. 1.2.1 и т. 1.2.2 събития“ ; 

 

2. Описаните в Таблица 7. „Специфични цели и резултати“ от Бизнес плана цели не 

кореспондират с описаните в Таблица 8. „Описание на планираните инвестиции и 



 

 

  

 
 

 

дейности, които ще бъдат извършени в рамките на периода за проверка изпълнението на 

бизнес плана“. 

 

Съгласно Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., раздел 13.1 „Дейности, допустими 

за финансиране“,  

- т.1.7 „Видовете дейности и/или инвестиции в дълготрайни материални и нематериални 

активи, включени в бизнес плана, трябва да съответстват на конкретната дейност на 

стопанството“. 

- т.1.8 „Бизнес планът задължително включва“: 

- т.1.8.1,“поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с 

единична цена не по-малка от 700 лева“. 

- т.1.8.2, „описание на дейностите, с които ще започне изпълнението му, съгласно срока, 

посочен в т. 1. 2.;  

 

3. Наличие на изискуеми публични задължения към държавата. 

 

Съгласно Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., раздел 11.2 „Критерии за 

недопустимост на кандидатите“,   

- т.3.2.  „Не могат да участват в процедура чрез подбор на проекти и да получат БФП 

лица, които:“  

- т.3.2.1, „имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към Столична община или общината по постоянен адрес или седалище на 

кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 

който не е влязъл в сила“. 

 

4. Има установена разлика над 3% между площта, последно заявена от кандидата по 

схемите и мерките за директни плащания – 2022 г. и земеделската земя, която е  

декларирал, че участва в изчислението на икономическия размер на стопанството по т. 

1.2.3 от Раздел 11.1, за която не е представена мотивирана писмена обосновка, 

придружена с подкрепящи я доказателства относно причините за тази разлика. Площ на 

стопанството на кандидата съгласно данните в ИСАК по схемите и мерките за директни 

плащания, дка – 5,0.  Обща площ на стопанството, която кандидатът е декларирал, че 

участва в икономическия размер на стопанството, дка – 2,68. Заявен по директни 

плащания – 2022 г. парцел с „картофи“ в размер на 1,5 дка, като същият не е отразен по 



 

 

  

 
 

 

никакъв начин в заявлението по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.011 по 

подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на 

стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-

2020 г.. 

 

Съгласно Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“,   

- т.1.1.  „Допустими за подпомагане са кандидати, които са:“  

-т.1.2.3.„имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен 

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

включително“ ; 

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

1.2. 3. се взема предвид цялата налична в земеделското стопанство земя.“ 

 

5. Липсва документ от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), 

удостоверяващ съответствие с режимите на защитените територии, въведени със Закона 

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

биологичното разнообразие, за площите от стопанството на кандидата, и за  

животновъдната дейност които попадат в тях, във връзка с направено искане за 

издаването им от съответния орган -  вх. № 653/11.02.2022г. от РИОСВ – Благоевград. 

 

Съгласно Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“,   

- т.1.6.  „Цялата налична в земеделското стопанство земя по т. 1.2.4. трябва да се 

стопанисва от кандидата:“  

-т.1.6.3.„ в съответствие с режимите на защитените територии, въведени със Закона за 

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

биологичното разнообразие, за площите от стопанството, които попадат в тях.“ 

 

Съгласно т. 6 от раздел 21.1. „Оценка на административно съответствие и допустимост” е 

изпратено Уведомително писмо за отстраняване на нередовности с регистрационен номер 

BG06RDNP001-6.011-0190-M001 на 04.08.2022 г., с което е изискано да се предоставят 

документи, необходими за отстраняване на липси и нередовности. В рамките на крайния 

срок за отговор 18.08.2022г. на изпратеното уведомително писмо, изисканите документи 

и обяснения не са прикачени в ИСУН, като писмото е отворено от кандидата на 

12.08.2022 г. и е отговорено единствено  по т.7 от писмото, като е приложена екрана 

снимка от сайта на БАБХ. Изпратено е второ писмо с № BG06RDNP001-6.011-0190-M002 



 

 

  

 
 

 

на 30.08.2022 г., с което е изискано отново да се представят документи за отстранявяне на 

нередовностите по проектното предложение, писмото е отворено на 02.09.2022г.и в 

крайният срок за отговор 13.09.2022г., не е отговорено от кандидата Янко Тодоров. 

 

На основание цитираните разпоредби от Условията за кандидатстване кандидатът не 

отговаря на Критериите за допустимост и недопустимост на кандидатите.     

 

II. На основание чл. 34, ал. 3 от Закон за управление на средствата от европейските 

фондове при споделено управление и чл. 18, ал. 4 от ПМС №162/2016 година Ви 

уведомяваме, че имате право да възразите пред изпълнителния директор на ДФЗ-РА в 

едноседмичен срок от получаване на настоящето писмо чрез ИСУН 2020.   

 

В случай, че не подадете възражение в указания срок и на основание т. 12 от Раздел 21.2 

от Условията за кандидатстване по горепосочената Процедура за подбор проектното Ви 

предложение ще бъде включено в списъка на предложените за отхвърляне проектни 

предложения по чл. 35, т. 3 от Закон за управление на средствата от европейските 

фондове при споделено управление 

 

36 BG06RDNP001-6.011-0230 ГЕОРГИ СТОИЧКОВ 

СИРАКОВ 

Подпомагане по 

подмярка 6.1 „Стартова 

помощ за млади 

земеделски стопани“ от 

мярка 6 „Развитие на 

стопанства и 

предприятия“ от ПРСР 

2014 - 2020 г. на ЗП 

“Георги Стоичков 

Сираков” 

 

Във връзка с подадено от Вас проектно предложение с регистрационен № 

BG06RDNP001-6.011-0230  в ИСУН по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.011 

по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 "Развитие на 

стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 

- 2020 г., Ви уведомявам, че на основание чл. 34, ал. 1 от Закон за управление на 

средствата от европейските фондове при споделено управление и чл. 18, ал. 3 от 

Постановление № 162 на Министерски съвет от 5 юли 2016 г., за определяне на детайлни 

правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани 

от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.(ПМС 

№162/2016) подаденото от Вас проектно предложение не е допуснато до техническа и 

финансова оценка по чл. 19 от ПМС №162 от 5 юли 2016 година на основание: 

В процеса на оценка на административно съответствие и допустимост на проектно 

предложение с идентификационен № BG06RDNP001-6.011-0230  в ИСУН, с 

наименование „Подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски 

стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г. на 

ЗП “Георги Стоичков Сираков”, подадено на 28.02.2022г. от кандидата  Георги Стоичков 

Сираков, по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1. „Стартова 

помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и при извършване 

на проверки по отношение на предоставените в ИСУН документи, заявени данни и 

посочени факти са установени липси или друга нередовност, а именно: 

 



 

 

  

 
 

 

1. В бизнес плана маркираните цели в таблица 7. „Специфични цели и резултати” не са 

записани в таблица 8. „Описание на планираните инвестиции и дейности, които ще бъдат 

извършени в рамките на периода за проверка на изпълнението на БП”. 

2. В бизнес плана в таблица 7. „Специфични цели и резултати” е маркирана цел 10, 

същата не е записана в таблица 8. „Описание на планираните инвестиции и дейности, 

които ще бъдат извършени в рамките на периода за проверка на изпълнението на БП”, 

както и в т.3.1. „Достигане на съответствие със съществуващи и нововъведени стандарти 

на ЕС – описват се стандартите, които ще бъдат достигнати от стопанството на кандидата 

към периода за проверка изпълнението на бизнес плана“ липсва описание за начина на 

достигане на целта. 

3. В бизнес плана таблица 9. „Растениевъдство“ и таблица 12. „Определяне на 

икономическия размер на стопанството“ липсва информация за I година стопанска 

2022/2023, III година стопанска 2024/2025, IV година стопанска 2025/2026 и V година 

стопанска 2026/2027, също така данните за II година стопанска 2023/2024 в двете таблици 

се различават, от което не става ясно каква е производствената програма на Вашето 

земеделско стопанство.  

4. В бизнес плана не е попълнена информацията към раздел VI. „Съответствие с 

изискването за активен земеделски стопанин”. 

5. Не са приложени скици на имотите, изискуеми съгласно т.2 от раздел 24.1. „Списък с 

общи документи“ от условията за кандидатстване. 

6. Не е приложено удостоверение за семейно положение. 

7. Не е приложен документ от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), 

удостоверяващ съответствие с режимите на защитените територии, въведени със Закона 

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

биологичното разнообразие, за площите от стопанството Ви. 

8. След извършени административни проверки се установи, че Георги Стоичков Сираков 

има задължения към държавния бюджет. 

9. След извършени административни проверки се установи, че съществува над 3% 

разлика между площта на Вашето стопанството, заявена в ИСАК по схемите и мерките за 

директни плащания кампания 2022г. и общата площ на стопанството, която сте 

декларирали в бизнес плана, че участва в икономическия размер на стопанството, за която 

разлика не сте представили писмена обосновка. 

 

Съгласно т. 6 от раздел 21.1. „Оценка на административно съответствие и допустимост”  

от условията за кандидатстване е изпратено Уведомително писмо за отстраняване на 

нередовности с регистрационен номер BG06RDNP001-6.011-0230-M001 в ИСУН от 

01.08.2022г., с краен срок на отговор - 15.08.2022г., с което е изискано да се предоставят 

следните документи, необходими за отстраняване на констатираните липси и 

нередовности:  

 

По т.1: Коректно попълнени таблица 7. „Специфични цели и резултати” и таблица 8. 



 

 

  

 
 

 

„Описание на планираните инвестиции и дейности, които ще бъдат извършени в рамките 

на периода за проверка на изпълнението на БП” от бизнес плана. 

По т.2: Коректно попълнена т.3.1. „Достигане на съответствие със съществуващи и 

нововъведени стандарти на ЕС – описват се стандартите, които ще бъдат достигнати от 

стопанството на кандидата към периода за проверка изпълнението на бизнес плана“ в 

съответствие с таблица 7. „Специфични цели и резултати” и таблица 8. „Описание на 

планираните инвестиции и дейности, които ще бъдат извършени в рамките на периода за 

проверка на изпълнението на БП” от бизнес плана. 

По т.3:   Коректно попълнени таблица 9. „Растениевъдство“ и таблица 12. „Определяне на 

икономическия размер на стопанството“ от бизнес плана. 

По т.4:   Коректно попълнена информация  към раздел VI. „Съответствие с изискването за 

активен земеделски стопанин” от бизнес плана. 

По т.5: Скици на имотите, изискуеми съгласно т.2 от раздел 24.1. „Списък с общи 

документи“ от условията за кандидатстване. 

По т.6:  Удостоверение за семейно положение. 

По т.7:  Документ от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), 

удостоверяващ съответствие с режимите на защитените територии, въведени със Закона 

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

биологичното разнообразие, за площите от стопанството Ви. 

По т.8: Удостоверение по чл.87, ал.6 от Националната агенция за приходите, за липса на 

задължения към държавата. 

По т.9: Писмена обосновка за съществуващата над 3% разлика между площта на 

стопанството на Георги Стоичков Сираков, заявена в ИСАК по схемите и мерките за 

директни плащания кампания 2022г. и общата площ на стопанството, която е декларирана 

в бизнес плана, че участва в икономическия размер на стопанството. 

 

      Съгласно т. 7 от раздел 21.1. Оценка на административно съответствие и допустимост: 

„Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок 

може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата“. В 

рамките на крайния срок за отговор 15.08.2022г. на изпратеното уведомително писмо  с 

регистрационен номер в ИСУН BG06RDNP001-6.011-0230-M001, изисканите документи 

и обяснения не са прикачени в ИСУН.  

С уведомително писмо с ИСУН № BG06RDNP001-6.011-0230-R001 от 20.04.2022г., 

кандидатът е информиран за предстоящо посещение на място, което с  оглед 

предстоящите за засяване  култури, съгласно приложеното проектно предложение, трябва 

да се осъществи след 15.08.2022 г.  

На 12.08.2022 г. Георги Стоичков Сираков се явява в сградата на ОД на ДФ „Земеделие“ 

гр. Пловдив, подписва и записва в контролния лист за посещение на място: „Декларирам, 

че не съм засадил културите. Отказвам се от проектното предложение по „6.1“. 

 

С оглед на гореизложеното проектно предложение с регистрационен BG06RDNP001-



 

 

  

 
 

 

6.011-0230  в ИСУН по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1. 

„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 "Развитие на стопанства и 

предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., 

подадено от Георги Стоичков Сираков е недопуснато до техническа и финансова оценка 

на следните основания: 

1. Не отговаря на изискванията на т. 1.2.3, т.1.6.3, т.1.7, т.1.12.1, т.1.14, т.1.15 от раздел 

11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, т.1.3.2, т.1.4.1, т.1.4.2, т.1.5, т.1.9 от 

раздел 13.1 “Дейности, допустими за финансиране“, т.1 от раздел 18 „Минимален и 

максимален срок за изпълнение на проекта“ от условията за кандидатстване; 

2. На основание т.1, т.3.2.1 от раздел 11.2 “Критерии за недопустимост на кандидатите“ от 

условията за кандидатстване;  

3. Непредставяне на изискуемите документи по т.2, т.7,  т.8 от Раздел 24.1. „Списък с 

общи документи“ от условията за кандидатстване. 

4. Направен изричен писмен отказ от кандидата от проектното предложение, обективиран 

в контролен лист от посещение на място 

 

II. На основание чл. 34, ал. 3 от Закон за управление на средствата от европейските 

фондове при споделено управление и чл. 18, ал. 4 от ПМС №162/2016 година Ви 

уведомяваме, че имате право да възразите пред изпълнителния директор на ДФЗ-РА в 

едноседмичен срок от получаване на настоящето писмо чрез ИСУН 2020.   

В случай, че не подадете възражение в указания срок и на основание т. 12 от Раздел 21.2 

от Условията за кандидатстване по горепосочената Процедура за подбор проектното Ви 

предложение ще бъде включено в списъка на предложените за отхвърляне проектни 

предложения по чл. 35, т. 3 от Закон за управление на средствата от европейските 

фондове при споделено управление 
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BG06RDNP001-6.011-0120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕТ "ТАНЯ- СТОЯНКА 

КИСОВА" 

"Надграждане на 

съществуваща ферма за 

охлюви като устойчив 

модел за развитие на 

земеделското 

стопанство" 

 

Във връзка с проверка за съответствие с изискването по т.1.2.1, т.1 от Раздел 11.1 

"Критерии за допустимост на кандидатите" от Условията за кандидатстване по подмярка 

6.1, e извършена справка в Регистър “Земеделски стопани”, която удостоверява, че като 

физическо лице Стоянка Петрова Кисова с ЕГН 8609073452 има регистрация като ЗС по 

реда на Наредба № 3/29.01.1999 г. за стопанската 2014 г. от 08.10.2013 г. На основание т. 

6 от Раздел 21.1 от Условията за кандидатстване, на 05.08.2022 г. е изпратено 

уведомително писмо чрез ИСУН 2020 с № BG06RDNP001-6.011-0120-M001, с което от 

кандидата са поискани обяснения и подкрепящи ги документи относно констатираното. В 

регламентирания 15 дневен срок е получен отговор, в който Стоянка Кисова като 

представител на  ЕТ “Таня - Стоянка Кисова” отговоря следното: „Преди години е 

правена регистрация като земеделски производител, но е прекъсната в периода 2015 - 

2021 година. Прилагаме Удостоверение от Областна дирекция "Земеделие" - гр. 

Пазарджик в уверение на това, че нямаме регистрация и заверка като земеделски 

стопанин към момента на кандидатстване по настоящия проект“. На 26.08.2022 г. е 

изпратено второ уведомително писмо чрез ИСУН 2020 с № BG06RDNP001-6.011-0120-

M002, тъй като в отговора на кандидата и в удостоверение с изх. № РЗС-02-43-

1/15.08.2022 г. издадено от ОДЗ гр. Пазарджик, уточнение се прави за стопанските години 

от 2015 до 2021 г. вкл., а  установената първоначалната регистрация като ЗС е от 

08.10.2013 г.  Крайният срок за отговор на второто уведомително писмо е 10.09.2022 г. На 

09.09.2022 г. е получен отговор от кандидата, в който е представено удостоверение с изх. 

№ РЗС-02-50-1/09.09.2022 г., издадено от Областна Дирекция „Земеделие“  гр. 

Пазарджик, което удостоверява, че като физическо лице Стоянка Петрова Кисова с ЕГН 

8609073452 има заверка като ЗС по реда на Наредба № 3/29.01.1999 г. за стопанската 2014 

г. от 08.10.2013 г. Съгласно т. 1.3, т. 1 от Раздел 11.1 "Критерии за допустимост на 

кандидатите" от Условията за кандидатстване по подмярка 6.1 условията по т. 1.2.1. и т. 

1.2.2. се считат за изпълнени, когато проектното предложение е подадено не по-късно от 

24 месеца, считано от датата, на която е настъпило първото от посочените в т. 1.2.1 и т. 

1.2.2 събития. Предвид гореизложеното, изискването по т. 1.3, т.1 от Раздел 11.1 

"Критерии за допустимост на кандидатите" от Условията за кандидатстване по подмярка 

6.1 не се счита за изпълнено.  

 

 

 

38 BG06RDNP001-6.011-0100 Владислав Михайлович 

Лукаревский 

"Отглеждане на кози"  

Съгласно т. 6 от раздел 21.1 от Условията за кандидатстване, на 05.08.2022 г. на 

кандидата е изпратено уведомление чрез ИСУН с рег. № BG06RDNP001-6.011-0100-

М001, относно:                                -  декларирано обстоятелство в Приложение № 3 към 

Условията за кандидатстване - Бизнес план „Данни за съпруга/съпругата на кандидата - 

физическо лице, собственика на предприятието на кандидата, ЕТ или собственика на 



 

 

  

 
 

 

капитала на кандидата ЕООД“ и необходимостта  от предоставяне на  документ 

удостоверяващ декларираното. Не са изпълнени изискванията на т.1.7 и т.1.12.1  , Раздел 

11.1. Критерии за допустимост на кандидатите  от Условията за кандидтстване.                                                                                                                                                                                                                  

-  представен Вх. № от РИОСВ гр.Хасково. Съгласно Раздел 24. Списък на документите , 

които се подават на етап кандидатстване, подраздел 24.1. Списък с общи документи, т.12 

следва да е представен документ от компетентния орган по околна среда 

(РИОСВ/МОСВ/БД), удостоверяващ съответствие с режимите на защитените територии, 

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

въведени със Закона за биологичното разнообразие, за площите от стопанството на 

кандидата, и за  животновъдната дейност които попадат в тях или писмени доказателства, 

че е направено искане за издаването им от съответния орган (във връзка с изискването по 

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

зони);  

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното 

предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 6 от Раздел 21.1)                                                        

-    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“ към Бизнес плана - отбелязан е имот 07658-11-15 с площ 4,001 дка. Не е 

отразено дали е преотдаден и/или не се обработва. Не са изпълнени изискванията на т.4 , 

Раздел 24.1 . Списък з общи документи от Условията за кандидатстване.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-   Справка в Търговски регистър - кандидата  е собственик на фирма „Лука 9 теен“ ЕООД 

; Булстат/ЕИК: 205528726, което не е отразено в декларацията за МСП - Приложение  № 8 

от Условията за кандидатстване.Не са изпълнени изискванията на т.3.2.3 - буква „б“ , 

Раздел  11.2. Критерии за недопустимост на кандидатите от Условията за кандидтастване.                                                                                    

Съгласно т. 6 от Раздел 21.1. Оценка на административно съответствие и допустимост от 

Условията за кандидатстване, когато при проверките се установи липса на документи или 

друга нередовност, съответната комисия по чл. 33 от ЗУСЕСИФ изпраща на кандидата 

уведомление чрез ИСУН 2020 за установените липси/нередовности и определя 15-дневен 

срок за тяхното отстраняване. Представени след този срок данни и/или документи, както 

и такива, които не са изрично изискани от РА, не се вземат предвид. 

     Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок 

може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата. 

Отстраняването на нередовностите не може да води до подобряване на качеството на 

проектното предложение - т. 7 от Раздел 21.1 от Условията за кандидатстване.                                                                                                                   

Уведомителното писмо  по отношение на представените към формуляра за 

кандидатстване документи, заявени данни и посочени факти за установени липса/и на 

документ/и или друга нередовност е изпратено на кандидата чрез ИСУН на  05.08.2022 г. 

като  крайния срок за отговор е 20.08.2022 г. Липсите/нередовностите не са отстранени в 

законоустановения срок, с което не са спазени изискванията на т.6 и т.7 от Раздел  21. 1. 

Оценка на административно съответствие и допустимост от Условията за кандидатстване. 

Това води до невъзможност за последваща обработка на проектната документация, 



 

 

  

 
 

 

поради което проектното предложение не се допуска до техническа и финансова оценка. 
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КОНСТАНТИНОВ 

НЕДЕЛЧЕВ 

Зелено начало  

1.  Във връзка с т.4 от Раздел 21.1. Оценка на административно съответствие и 

допустимост от Условията за кандидатстване е извършено посещение на място на 

20.05.2022 год. с констатирано отглеждане на 0,250 дка домати оранжерийни и 0,250 дка 

краставици оранжерийни. Във връзка с точно определяне на площите е инициирана 

проверка с измервателно устройство от РТИ - Варна на  18.08.2022 год. Измерена е обща 

площ от 2.706 дка , от които 0,181 дка са засети с домати оранжерийни , 0,179 дка с 

краставици открито производство, 1,805 дка царевица за зърно и 0,541 дка угари. В 

Бизнес план Приложение №3 към Условията за кандидатстване  са посочени 0,250 дка 

домати оранжерийни , 1 дка краставици оранжерийни и 1,750 дка угари, които формират 

начален икономически размер на стопанството (измерен в Стандартен производствен 

обем) 15829,75 лева. При обработка на проектното предложение площите са 

преизчислени на база данни от проверка на РТИ, с което се формира СПО в размер на  

2212,02 лв. Не са спазени условията на т.1.2.3, Раздел 11.1. Критерии за допустимост на 

кандидатите от Условията за кандидатстване.           2. Съгласно т. 6 от раздел 21.1 от 

Условията за кандидатстване, на 26.08.2022г. на кандидата е изпратено уведомление чрез 

ИСУН с рег. № BG06RDNP001-6.011-0219-М001, относно: 

 -  Приложение 3 към Условията за кандидатстване – Бизнес план не е посочена крайната 

дата на проверка на Бизнес план , с което на сa изпълнени изискванията на т.1.14 , Раздел 

11.1. Критерии за допустимост на кандидатите и т.1.3.2, Раздел 13.1. Дейности, 

допустими за финансиране от Условията за кандидатстване. 

- В Бизнес план е попълнена таблица 1А , а не са представени съпоставими документи, с 

което нe са спазени изискванията на т.4, Раздел 24.1. Списък с общи документи от 

Условията за кандидатстване. 

- Приложение № 3 към Условията за кандидатстване – Бизнес план, определен със 

Заповед № РД09-1148/25.11.2021 г. е некоректно попълнен в частта: от Раздел I. 

Въведение – т. 2. Информация за професионални умения и компетентности, в случай че 

физическото лице кандидат или собственикът на ЕТ или ЕООД кандидат притежава 

такива към момента на подаване на проектното предложение, т.3. Описание на начално 

състояние на земеделското стопанството към датата на кандидатстване, основна 

информация Раздел XIX. ФОРМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА - т.8 не е отразена. В 

таблица 8. Описание на планираните инвестиции и дейности, които ще бъдат извършени в 

рамките на периода за проверка изпълнението на бизнес плана към Раздел III. Програма 

за развитие на стопанството от Бизнес план не е описан начина на достигане на цели 7 , 8 

и 13 от таблица 7. Специфични цели и резултати от БП. Не са спазени изискванията на 

т.1.3.1, Раздел 13.1. Дейности, допустими за финансиране от Условията за 



 

 

  

 
 

 

кандидатстване. 

- При направена справка в Търговски регистър кандидата  е съсобственик на фирма 

„Металстрой ГК“ ООД с Булстат 201692009, което не е отразено в декларацията за МСП 

– Приложение  8 от Условията за кандидатстване. Не са изпълнени изискванията на 

т.3.2.3 - буква „б“, Раздел  11.2. Критерии за недопустимост на кандидатите от Условията 

за кандидтастване. 

-  Декларирано обстоятелство в Приложение № 3 към Условията за кандидатстване - 

Бизнес план „Данни за съпруга/съпругата на кандидата - физическо лице, собственика на 

предприятието на кандидата, ЕТ или собственика на капитала на кандидата ЕООД“ и 

необходимостта  от предоставяне на  документ удостоверяващ декларираното. Не са 

изпълнени изискванията на т.1.7 и т.1.12.1, Раздел 11.1. Критерии за допустимост на 

кандидатите  от Условията за кандидтстване.  

- В проектната документация не е представен целия нотариален акт  за имот 72624.601.25. 

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

Подраздел 24.1. Списък с общи документи, т.2 същият е изискуем.  

- В проектната документация липсва документ, издаден от компетентният орган по 

околна среда. Съгласно Раздел 24. Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване, подраздел 24.1. Списък с общи документи, т.12 следва да е представен 

документ от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), удостоверяващ 

съответствие с режимите на защитените територии, въведени със Закона защитените 

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

разнообразие, за площите от стопанството на кандидата, и за  животновъдната дейност 

които попадат в тях или писмени доказателства, че е направено искане за издаването им 

от съответния орган (във връзка с изискването по т. 1. 6. 3 от раздел 11.1, които попадат в 

обхвата на защитените територии и защитените зони);  

(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното 

предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 6 от Раздел 21.1) 

- Направена справка от електронният портал на Министерството на правосъдието -  

свидетелството за съдимост  не може да бъде издадена по служебен път, което води до 

неспазване изискванията на т. 3.1.1 и т. 1.3.2, Раздел 11.2. Критерии за недопустимост на 

кандидатите от Условията за кандидатстване. 

Съгласно т. 6 от Раздел 21.1. Оценка на административно съответствие и допустимост от 

Условията за кандидатстване, когато при проверките се установи липса на документи или 

друга нередовност, съответната комисия по чл. 33 от ЗУСЕСИФ изпраща на кандидата 

уведомление чрез ИСУН 2020 за установените липси/нередовности и определя 15-дневен 

срок за тяхното отстраняване. Представени след този срок данни и/или документи, както 

и такива, които не са изрично изискани от РА, не се вземат предвид.     

Крайният срок за отговор на наше запитване съгласно т.8 от Раздел 21.2. Оценка на 

административно съответствие и допустимост от Условията за кандидатстване е 15 

дневен. Уведомителното писмо  по отношение на представените към формуляра за 

кандидатстване документи, заявени данни и посочени факти за установени липса/и на 



 

 

  

 
 

 

документ/и или друга нередовност е изпратено чрез електронния профил в ИСУН на дата  

26.08.2022 г. и е с краен срок за отговор 10.09.2022 г.  В Уведомителното писмо е дадена 

възможност за обяснение и прилагане на документи, относно  разминаването в 

обработваемата площ установена при посещението на място и площта посочена в 

проектната документация. 

 Към този срок липсва отговор от страна на кандидата, с което не са спазени изискванията 

на т.6 и т.7 от Раздел  21.1. Оценка на административно съответствие и допустимост от 

Условията за кандидатстване. Това води до невъзможност за последваща обработка на 

проектната документация, поради което проектното предложение не се допуска до 

техническа и финансова оценка. 

                 

 

 

 

 

40 BG06RDNP001-6.011-0112 Илиян Димитров Минчев Създаване на малко 

земеделско стопанство 

 

         Във формуляр за кандидатстване, определен със Заповед  № РД09-1148/25.11.2021 

год. на Министъра на земеделието , т.5 Бюджет  като изпълнение  на изискването на 

т.1.8.1. от  Раздел 13.1: Дейности, допустими за финансиране  от Условията за 

кандидатстване е посоченo закупуване на посадъчен материал на стойност 2500 лв. В 

отговор на наши запитвания с № в ИСУН  BG06RDNP001-6.011-0112-M001 И 

BG06RDNP001-6.011-0112-M002 относно непосочена инвестиция  ДМА в Бизнес план – 

Приложение 3 към Условията за кандидатстване, е посочено закупуване на посадъчен 

материал – ягоди. Във връзка с изпълнение на задължението по т.1.3.2 от Раздел 13.1 от 

Условията за кандидатстване „Увеличаване на икономическия размер на стопанството 

спрямо първоначалния размер най-малко с левовата равностойност на 4000 евро, измерен 

в СПО“ е посочено създаване на 10 дка с ягодови насаждения със средна гъстота на 

растения в дка 6500 бр. Цената на 1 бр. посадъчен материал е приблизително 0,38 ст. на 

брой. Това не отговаря на изискването на Чл. 50 от ЗКПО:" Данъчни дълготрайни 

материални активи са сумите, които отговарят на изискванията за амортизируеми 

дълготрайни материални активи съгласно Националните стандарти за финансови отчети 

за малки и средни предприятия, чиято стойност е равна или превишава по-ниската 

стойност от: 

1. Стойностния праг на същественост за дълготрайния материален актив, определен в 

счетоводната политика на данъчно задълженото лице; 

2. Седемстотин лева." 

и на Счетоводен стандарт (СС) 16 - Дълготрайни материални активи  

Приложение към ПМС № 46 от 21.03.2005 г.; обн. - ДВ, бр. 30 от 07.04.2005 г., в сила от 

01.01.2005 г., изм., бр. 86 от 26.10.2007 г., в сила от 01.01.2008 г. 

Определения :  



 

 

  

 
 

 

Дълготрайни материални активи - установими нефинансови ресурси, придобити и 

притежавани от предприятието, които:  

а) имат натурално-веществена форма;  

б) се използват за производството и/или доставката/продажбата на активи или услуги, за 

отдаване под наем, за административни или за други цели;  

в) се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период.  

Установимост - възможност за определяне на връзката между конкретен дълготраен 

материален актив и черпенето на икономическата изгода от него. Очакваната 

икономическа изгода може да произтича от комбинираното действие на група активи, при 

което изгодите не могат да се разграничат по конкретни активи. В този случай е 

необходимо дълготрайният материален актив да се определи (идентифицира) въз основа 

на:  

а) притежаваните от предприятието права върху актива отделно от другите активи;  

б) възможността активът да се изведе от предприятието отделно от другите активи.  

Притежание - е правото на предприятието да получава очакваните икономически изгоди 

от дълготрайния материален актив, което произтича от:  

а) придобитите от предприятието съгласно действащото законодателство права върху 

актива;  

б) възможността на предприятието да ограничи достъпа на други до икономическите 

изгоди от актива.  

Икономическа изгода - постигане (пряко или косвено) в хода на употребата на 

дълготрайния материален актив на:  

а) увеличение на приходите;  

б) намаление на разходите. 

 

 

    Предвид гореизложеното проектното предложение не отговаря на изискването на т. 1.8. 

Бизнес планът задължително включва: 1.8.1. поне една инвестиция в дълготрайни 

материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева от 

Раздел 13.1: Дейности, допустими за финансиране  и т.5 от „Дефиниции“ , записани в 

Условия за кандидатстване. 
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Земеделско 
стопанство за 
отглеждане на 

плодове в 
с.Каменичка 
Скакавица на 

Божидар Бошнаков 

 

            Във връзка с проверка за съответствие с изискването по т.1.2.2, т.1 от Раздел 11.1 

"Критерии за допустимост на кандидатите" от Условията за кандидатстване по подмярка 

6.1, e извършена справка в ИИС Вет ИС на БАБХ, която удостоверява, че кандидатът 

Божидар Николов Бошнаков с ЕГН 8410144540 има регистриран ЖО № 4482-0157 по 

чл.51 от ЗВД на 01.06.2011 г. 

     На основание т. 6 от Раздел 21.1 от Условията за кандидатстване, на 12.08.2022 г. е 

изпратено уведомително писмо чрез ИСУН 2020 с № BG06RDNP001-6.011-0213-M001, с 



 

 

  

 
 

 

 

БОЖИДАР НИКОЛОВ 

БОШНАКОВ 

което от кандидата са поискани обяснения и подкрепящи ги документи относно 

констатираното. В регламентирания 15 дневен срок е получен отговор, в който 

кандидатът отговоря следното: „Предвид изложената от Вас информация, че притежавам 

ЖО с № 4482-0157 от 01.06.2011, в който съм отглеждал  свине, заявявям най-отговорно, 

че такава дейност никога не съм извършвал. Не съм откривал животновъден обект, нито 

съм отглеждал свине през 2011г. Не съм подавал заявление за откриване на животновъден 

обект, нито е минавала комисия за регистрация на такъв. Не съм подписвал никакви 

документи за откриване на такъв обект. Предвид изложената от Вас информация съм 

уведомил писмено органите на МВР  РПУ гр. Белово и гр. Септември за евентуално 

подаване на документи и съответно подписване на документи от други лица, с цел 

откриване на Животновъден обект на мое име. Уведомил съм също така Директора на 

ОДБХ гр. Пазарджик за случая за регистрация от трети лица на ЖО на мое име. Надявам 

се в кратки срокове да бъдат открити виновните служители от ОДБХ гр. Пазарджик за 

това деяние. Още веднъж декларирам, че никога не съм подавал документи за 

откриването на животновъден обект“. 

 

           На 01.09.2022 г. е изпратено второ уведомително писмо чрез ИСУН 2020 с № 

BG06RDNP001-6.011-0213-M002, тъй като в отговора на кандидата не са представени 

съпоставими документи, относно регистриран на 01.06.2011 г. ЖО с № 4482-0157.  

Крайният срок за отговор на второто уведомително писмо е 16.09.2022 г. На 06.09.2022 г. 

е получен отговор от кандидата, в който е представен документ с изх. № 113-

2610/05.09.2022 г., издаден от Областна Дирекция на БАБХ  гр. Пазарджик, който 

удостоверява, че кандидатът Божидар Николов Бошнаков с ЕГН 8410144540   има 

регистриран ЖО № 4482-0157, вписан по чл. 51 от ЗВД на 01.06.2011 г. 

 

            Съгласно т. 1.3,  от Раздел 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите" от 

Условията за кандидатстване по подмярка 6.1 условията по т. 1.2.1. и т. 1.2.2. се считат за 

изпълнени, когато проектното предложение е подадено не по-късно от 24 месеца, считано 

от датата, на която е настъпило първото от посочените в т. 1.2.1 и т. 1.2.2 събития. 

 

 

Предвид гореизложеното, изискването по т. 1.3,  от Раздел 11.1 "Критерии за допустимост 

на кандидатите" от Условията за кандидатстване по подмярка 6.1 не се счита за 

изпълнено.  

 

                 

 

42 BG06RDNP001-6.011-0026 Данислава Пламенова 

Йорданова 

“Стартова помощ за 

отглеждане на плодове 

и зеленчуци” 

 

 При извършена справка в регистър ЗП е установено, че кандидатът е регистриран като 

земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на 

регистър на земеделските стопани за първи път по-рано от 24 месеца към датата на 



 

 

  

 
 

 

подаване на проектното предложение - съответно на 07.12.2018 г. При направена справка 

от Портала за електронни услуги с контролиран достъп, предоставени от Национална 

агенция за приходите за осигуряване или неосигуряване на кандидата като земеделски 

производител с осигурителния период,  също е установено, че кандидатът се е  

осигурявал като ЗП от декември 2018 г. до  2022 г. без прекъсване.   Не са изпълнени 

изискванията на т. 1. 3. от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ от 

Условията за кандидатстване. Предвид гореизложеното кандидатът e недопустим за 

подпомагане, защото попада в обхвата на условията за недопустимост за подпомагане, 

посочени в т.2 от Раздел 11.2 "Критерии за недопустимост на кандидатите" от условията 

за кандидатстване.    

              

 

43 BG06RDNP001-6.011-0114 АЙДЪН ТАХИР ИДРИЗ "Отглеждане на трайни 

насаждения и 

зеленчуци' 

 

  1. Във връзка с изискването по т. 1. 3. от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ от Условията за кандидатстване, при извършена справка в ИСАК, 

направление ДПП е установено, че кандидатът има подадено Заявление по схемите и 

мерките за директни плащания на площ с УИН 19/300312/72306 за първи път по-рано от 

24 месеца към датата на подаване на проектното предложение, съответно на 23.03.2012г. 

2. Във връзка с изискването по т. 1.7. от раздел 11.1 от Условията за кандидатстване и 

поради невъзможност да се направи по служебен ред Справка от Единна система за 

гражданска регистрация и административно обслужване на населението, поддържана от 

ГД "ГРАО" към МРРБ, дали кандидатът е жененo/омъжено лице, е необходимо да се 

предостави Удостоверение за семейно положение. 

3. С подаване на проектното предложение е приложено искане за издаване на документ, 

удостоверяващ съответствие с режимите на защитените територии и защитените зони, с 

вх. № АО-1207 от 25.02.2022г. от РИОСВ Русе, във връзка с изискването по т.1. 6. 3 от 

раздел 11.1 от Условията за кандидатстване, които попадат в обхвата на защитените 

територии и защитените зони. 

4. Съгласно т. 3.2 ,  от раздел 11.2 Критерии за недопустимост на кандидатите: 

„ Не могат да участват в процедура чрез подбор на проекти и да получат БФП лица, 

които:  

3.2.1. имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към Столична община или общината по постоянен адрес или седалище на 

кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 

който не е влязъл в сила.“ 

При извършена справка от Портала за електронни услуги с контролиран достъп, 

предоставени от Национална агенция за приходите за наличие или липса на изискуеми 

публични задължения към държавата, кандидатът има изискуеми публични задължения 



 

 

  

 
 

 

към държавата.  

5. Във връзка с изискването по т.1.4. от раздел 11.1 от Условията за кандидатстване, 

когато икономическият размер на стопанството по т. 1.2.3 се доказва с намерения за 

засаждане/засяване на земеделски култури през текущата спрямо кандидатстването 

стопанска година, в проектното предложение задължително се посочват сроковете, в 

които ще се извърши засаждането/засяването на земеделските култури. В бизнес плана-

Табл.1Б. липсват данни за предстоящите за засяване култири към дата на кандидатстване. 

6. Във връзка с изискването по т. 11 от раздел 24.1. Списък с общи документи – да се 

предостави Декларация съгласно Приложение № 8 по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП (по образец, 

утвърден от министъра на икономиката и енергетиката) е направена проверка в 

Търговския регистър и в правно - информационния източник на ДФЗ, и е установено, че 

кандидатът не е независимо предприятие. В основната информация към проектното 

предложение Вие сте декларирали участие в търговско дружество “Булкрис 83“ ООД с 

ЕИК 200575729, а в подадена декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП сте декларирали, че сте 

независимо предприятие и не сте предоставили справка за обобщените параметри на 

предприятието, която се подава с декларация по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП.  

 

В резултат на установените липси/нередовности е изготвено Уведомително писмо, в 

срока по т. 6 от раздел 21.1. Оценка на административно съответствие и допустимост от 

Условията за кандидатстване, за тяхното отстраняване.  

Уведомително писмо с № BG06RDNP001-6.011-0114- М001 е изпратено чрез ИСУН 2020 

на 29.07.2022г. На същият ден уведомлението е отворено от Вас, но не сте отговорили в 

определения 15 дневен срок. 

 

    Предвид гореизложеното кандидатът e недопустим за подпомагане, защото попада в 

обхвата на условията за недопустимост за подпомагане, посочени в т.2 – 4.2. от Раздел 

11.2 "Критерии за недопустимост на кандидатите" от условията за кандидатстване.    

              

 

44 BG06RDNP001-6.011-0157 Любослав Красимиров 

Кирилов 

"Развитие на 

растениевъдно 

стопанство от зеленчуци 

- спанак и домати 

открито производство" 

 

1. Във връзка с изискването по т.3. от раздел 11.2 от Условията за кандидатстване, 

кандидатите са длъжни да декларират, че не попадат в някоя от категориите, посочени в 

чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 

за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за 

периода 2014 – 2020 г. В декларацията по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ (Приложение №4) от 

условията за кандидатстване не сте попълнили коректно т.4, т.5 и  частта за наличие или 

липса на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, и лихвите по тях, към 

държавата или към Столична община или към общината по седалището на кандидата, или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 



 

 

  

 
 

 

законодателството на държавата. 

2. С подаване на проектното предложение е приложено искане за издаване на документ, 

удостоверяващ съответствие с режимите на защитените територии и защитените зони, с 

вх. № 1336 от 25.02.2022г. от РИОСВ Плевен, във връзка с изискването по т.1. 6. 3 от 

раздел 11.1 от Условията за кандидатстване, които попадат в обхвата на защитените 

територии и защитените зони. 

3. При извършена справка от Портала за електронни услуги с контролиран достъп, 

предоставени от Национална агенция за приходите за наличие или липса на изискуеми 

публични задължения към държавата, се установи, че кандидатът има изискуеми 

публични задължения към държавата. 

4. Заявили сте дата за искане за второ плащане, която не отговаря на изискването по т. 

1.2.1. от раздел 18. от Условията за кандидатстване, а именно „Когато в стопанството се 

отглеждат едногодишни култури, срокът за подаване на искане за второ плащане трябва 

да бъде след извършване на засяването/засаждането на културите и най-малко един месец 

преди очакваното прибиране на реколтата от тях. Когато в земеделското стопанство се 

отглеждат различни видове едногодишни култури и техните срокове за засаждане и 

прибиране на реколтата са различни, срокът за подаване на искането за второ плащане се 

определя в съответствие с най-късния от тези срокове“. В табл. 9 към бизнес плана сте 

заявили втора култура слънчоглед с период на засяване от 30.05.2025г. до 20.06.2025г., а 

избраната от вас крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана и 

крайна дата за подаване на искане за второ плащане по административния договор е 

30.05.2025г. 

 

С оглед горецитираните констатации и с цел изясняване на фактите и обстоятелствата, 

които са от значение за случая, Ви е изпратено уведомително писмо BG06RDNP001-

6.011-0157-М001 за отстраняване на нередности на дата 16.08.2022г. Крайният срок за 

отговор на писмото чрез електронния профил в ИСУН е 31.08.2022г. Същото се счита за 

получено в деня на публикуването му в ИСУН. В рамките на предоставения ви срок за 

отговор, не е постъпило уведомление, придружено с изисканите допълнителни 

документи. 

 

    Предвид гореизложеното и поради непредоставянето на изисканата от кандидата  

информация, свързана с удостоверяване липсата на констатираните основания за 

отстраняване, считаме,  че той e недопустим за подпомагане, защото попада в обхвата на 

условията за недопустимост за подпомагане, посочени в т.3 от Раздел 11.2 "Критерии за 

недопустимост на кандидатите" от условията за кандидатстване.    

              

 

45 BG06RDNP001-6.011-0117 Ина Людмилова 

Караиванова 

Модернизация на 

земеделското 

стопанство, свързана с 

 

Във връзка с изискването по т. 1.6.1. от раздел 11.1 и по т. 2. от раздел 24.1. от Условията 

за кандидатстване е установено че, липсват данни Договорът за аренда с № 1715 от 



 

 

  

 
 

 

иновации и опазване 

компоненти на околната 

среда. 

11.02.2022г. да е регистриран в съответната общинска служба на МЗХГ. Във връзка 

изискването по т. 4.1.2. от раздел 11.2 от Условията за кандидатстване е направена 

проверка в Търговския регистър и в правно - информационния източник на ДФЗ, от която 

е видно че, кандидатът не е независимо предприятие. Ина Людмилова Караиванова има 

участия в следните седем предприятия – „Аранко“ ЕООД с ЕИК 204794396, „Премиерс 

Консулт“ ООД с ЕИК 200332129, „Барин Консулт“ ЕООД с ЕИК 175346212, „Екорек 

Ауто“ АД с ЕИК 201211290, „Интер Кредит“ ЕАД с ЕИК 131451550, „Паралел Юнивърс“ 

ЕООД клон София с ЕИК 1159469790011, „Булемтекс“ ООД с ЕИК 131179775, за които е 

налице свързаност/партньорство с кандидата по смисъла на ЗМСП. В подадена 

декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП кандидата е декларирал, че е независимо 

предприятие и не е предоставил справка за обобщените параметри на предприятието, 

която се подава с декларация по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП. Във връзка с изискването по т. 1.3. 

от раздел 11.1 от Условията за кандидатстване са извършени справки в Търговския 

регистър към Агенцията по вписвания и в правно-информационния източник на ДФЗ за 

участия към датата на кандидатстване или предишни участия, при които се установи, че 

търговско дружество ПРЕМИЕРС КОНСУЛТ ООД с ЕИК 200332129, в което кандидата 

Ина Людмилова Караиванова, в качеството ? на управляващ и собственик на 90% от 

дяловия капитал на ЮЛ, има регистрация като Земеделски производител за първи път на 

15.01.2014г., с регистриран животновъден обект № 7167-0128 с 25 броя пчелни семейства, 

създаден на 03.04.2013г. Във връзка с т.4 от Раздел 21.1. Оценка на административно 

съответствие и допустимост от Условията за кандидатстване са извършени проверки на 

място за установяване на фактическото съответствие с представените документи. При 

обработка на проектното предложение площите са преизчислени на база данни от 

проверка на РТИ. В резултат на извършеното преизчисление общия начален 

икономически размер на стопанството е 0 евро СПО, с което кандидата не отговаря на 

изискването по т. 1.2.3. от раздел 11.1 от Условията за кандидатстване. С оглед 

горецитираните констатации и с цел изясняване на фактите и обстоятелствата от значение 

за ПП е изпратено уведомително писмо BG06RDNP001-6.011-0117-М001 за отстраняване 

на нередности на дата 27.09.2022г. Крайният срок за отговор на писмото чрез 

електронния профил в ИСУН е 12.10.2022г. Същото се счита за получено в деня на 

публикуването му в ИСУН. В рамките на предоставения срок за отговор, не е постъпило 

уведомление от кандидата, придружено с изисканите допълнителни документи. 

Мотивирани от горното и поради непредоставянето на изисканата от кандидата 

информация, свързана с удостоверяване липсата на констатираните основания за 

отстраняване, считаме, че безспорно е изпълнен състава на т.3.2.3 б) от Раздел 11.2 

Критерий за недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване /Не могат да 

участват в процедура чрез подбор на проекти и да получат БФП лица, които не са 

предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване на липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за допустимост или подбор. 

 



 

 

  

 
 

 

46 BG06RDNP001-6.011-0235 Авушка Ахмедова 

Ниязиева 

"Млад фермер"  

      Съгласно т. 6 от раздел 21.1 от Условията за кандидатстване, на 13.07.2022 г. на 

кандидата е изпратено уведомление чрез ИСУН с рег. № BG06RDNP001-6.011-0235-М001 

относно: 

1. При направените административни проверки се установи, че не е представен документ 

във връзка с раздел 11.1, т. 1.6.3 от Условията за кандидатстване издаден от  

компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД) относно изискването 

земеделските земи в стопанството да се стопанисват в  съответствие с режимите на 

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

защитените зони, въведени със Закона за биологичното разнообразие, за площите от 

стопанството.  

2. При направените административни проверки се установи, че по директни плащания на 

площ кампания 2022г. кандидата има регистрирано правно основание за ПИ 80786.20.50 с 

площ от 5.816 дка, заявен  като  ливади за косене. 

Съгласно т. 6 от Раздел 21.1. Оценка на административно съответствие и допустимост от 

Условията за кандидатстване, когато при проверките се установи липса на документи или 

друга нередовност, съответната комисия по чл. 33 от ЗУСЕСИФ изпраща на кандидата 

уведомление чрез ИСУН 2020 за установените липси/нередовности и определя 15-дневен 

срок за тяхното отстраняване. Представени след този срок данни и/или документи, както 

и такива, които не са изрично изискани от РА, не се вземат предвид. 

Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок 

може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата. 

Отстраняването на нередовностите не може да води до подобряване на качеството на 

проектното предложение - т. 7 от Раздел 21.1 от Условията за кандидатстване. 

            Уведомително писмо  по отношение на представените към формуляра за 

кандидатстване документи, заявени данни и посочени факти за установени липса/и на 

документ/и или друга нередовност е изпратено на кандидата чрез ИСУН на  13.07.2022 г. 

като  крайния срок за отговор е 28.07.2022 г.  

В отговор на изпратеното уведомление с рег. № BG06RDNP001-6.011-0235-М001 в 

регламентирания 15 дневен срок на 28.07.2022г., кандидатът предоставя следния отговор:  

По т. 1: Приложена е преценка на компетентния орган от която е видно, че е внесено 

уведомление за инвестиционното предложение до РИОСВ- гр. Шумен  с Вх.№ УИН-206 

на 17.03.2022г. Посочената дата е по- късна от датата на подаване на проектното 

предложение в ИСУН - 28.02.2022г. Съгласно раздел 23, т. 10 от Условията за 

кандидатстване  Проектното предложение може да бъде подадено и при липса и/или 

нередовност, но само когато те се отнасят за документи, които не променят качеството на 

проектното предложение и това изрично е отбелязано срещу съответния документ в 

раздел 24 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“. При липса 

на документи, издавани от държавни или общински органи и институции кандидатът 

следва да представи писмени доказателства, че е направил искане за издаване от 

съответния орган и поема задължение да представи издадените въз основа на искането 



 

 

  

 
 

 

документи най-късно в срока по т. 6 от раздел 21.2. 

По т. 2: Получено обяснение съдържащо следната информация: „По директни плащания 

на площ кампания 2022г. имам регистрирано правно основание за ПИ 80786.20.50 с площ 

от 5.816 дка, заявен като ливади за косене. Допусната е грешка и същия ще бъде оттеглен 

от всички мерки и схеми от мен за Кампания 22. Този имот е предвиден да бъде засаден с 

ябълки, но същия в момента представлява имот с ВПС и собствениците на имота правят 

постъпки пред МЗХГ да се преобразува в нива, за да може да засади с трайни 

насаждения“ 

На 12.08.2022 г. във връзка с раздел 24.1, т. 2 от Условията за кандидатстване е изпратено 

второ уведомление чрез ИСУН с рег. № BG06RDNP001-6.011-0235-М002, защото е 

установено, че не е представено копие от договор за наем за ПИ  80786.20.50, актуална 

скица на имота и документ от РИОСВ гр. Шумен, удостоверяващ съответствие с 

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

режимите на защитените територии, въведени със Закона за биологичното разнообразие, 

за площите от стопанството на кандидата за ПИ 80786.20.50. Не е  попълнена коректно 

таблица 1. Налична в стопанството земя и всички други съотносими таблици от бизнес 

плана и основната информация на проектното предложение. 

1. В отговор на изпратеното уведомление с рег. № BG06RDNP001-6.011-0235-М002 в 

регламентирания 15 дневен срок на 26.08.2022г., кандидатът предоставя  отговор  

съдържащ следното обяснение:   

„По директни плащания на площ кампания 2022г. имам регистрирано правно основание 

за ПИ 80786.20.50 с площ от 5.816 дка, заявен като ливади за косене. Допусната е грешка 

и същия ще бъде оттеглен от всички мерки и схеми от мен за Кампания 22. Този имот е 

предвиден да бъде засаден с ябълки, но същия в момента представлява имот с ВПС и 

собствениците на имота правят постъпки пред МЗХГ да се преобразува в нива, за да може 

да засади с трайни насаждения. Към момента все още не е оттеглен, защото при опит за 

оттегляне в ОД на ДФЗ в гр. Търговище, ми се каза, че се правят теренни проверки и 

същите докато не приключат, не може да се оттегля имот. Договора за наем, не мога да го 

намеря или съм го регистрирала в оригинал в общинската служба по Земеделие и не мога 

да предоставя както договор, така и скица“. 

Съгласно раздел 24.1, т. 2 от Условията за кандидатстване, към Проектното предложение 

следва да бъде представено копие от документ за собственост на земя и/или земеделска 

земя, и/или копие от влязъл в сила договор за наем, вписан в службата по вписванията 

към съответния районен съд и/или копие от вписан в службата по вписванията към 

съответния районен съд и регистриран в съответната общинска служба на МЗХГ договор 

за аренда, с минимален срок пет години, като е допустимо не повече от 24 месеца от 

срока да е изтекъл към датата на подаване на проектното предложение. 

Липсите/нередовностите не са отстранени в законоустановения срок, с което не са 

спазени изискванията на т.6 и т.7 от Раздел  21. 1. Оценка на административно 

съответствие и допустимост от Условията за кандидатстване. Това води до невъзможност 



 

 

  

 
 

 

за последваща обработка на проектната документация, поради което проектното 

предложение не се допуска до техническа и финансова оценка. 

 

47 BG06RDNP001-6.011-0175 Петър Методиев Бонев Оранжерийно 

стопанство за 

отглеждане на 

краставици 

На 05.08.2022 г. чрез изпратено Уведомление с регистрационен номер в ИСУН 

BG06RDNP001-6.011-0175-M001, с краен срок за отговор 20.08.2022 г., кандидатът е 

уведомен, че при извършване на проверки по отношение на представените към 

формуляра за кандидатстване документи, заявени данни и посочени факти са установени 

липси на документи или друга нередовност. 

 На основание Раздел 21.1, т.6 от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед РД 

09-1148 от 25.11.2021 година в 15 дневен срок от изпращане на уведомлението в ИСУН 

следва да се представи отговор и/или документи, необходими за отстраняване на 

констатираните липси или нередовности: 

1. Съгласно раздел 24. „Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване“, 24.1. „Списък с общи документи“ от Условията за кандидатстване по  т. 

2 „Копие от документ за собственост на земя и/или земеделска земя, и/или копие от 

влязъл в сила договор за наем, вписан в службата по вписванията към съответния районен 

съд, с минимален срок пет години, като е допустимо не повече от 24 месеца от срока да е 

изтекъл към датата на подаване на проектното предложение, документите се придружават 

с актуална скица на имота/ имотите“  са установени липса и нередовност на: 

 

 

- Представеният договор за наем от 21.01.2022 г, за доказване на минималния 

икономически размер на стопанството в размер на 8000 евро СПО  не е вписан в службата 

по вписванията към съответния районен съд. От същият е видно, че кандидатът е 

наемател на идеална част 2000 кв. м. стоманено стъклена оранжерия от оранжерия с обща 

площ 32000 кв. м., собственост на „ЛИТОЙЛ“ ЕООД, без да е конкретизирано коя 

идеална част се ползва от кандидата.  

- Не е предоставена актуална скица на имот, от която да е видна частта, която се ползва от 

кандидата. 

2. Съществува несъответствие между Регистъра на ЗС по Наредба 3, представения 

договор за наем и проектното предложение по отношение на номера на имота. В РЗС е 

описан като 000225, в договора за наем е описан само парцела 225, а в ПП е заявен като 

1508.225. 

3. Не е представен  Документ от компетентния орган по околна среда 

(РИОСВ/МОСВ/БД), удостоверяващ съответствие с режимите на защитените територии, 

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

въведени със Закона за биологичното разнообразие, за площите от стопанството на 

кандидата, и за  животновъдната дейност, които попадат в тях или писмени 

доказателства, че е направено искане за издаването им от съответния орган. 

4. Във връзка с декларирано обстоятелство в Раздел „X Данни за съпруга/съпругата на 



 

 

  

 
 

 

кандидата – физическо лице, собственика на предприятието на кандидата ЕТ или 

собственика на капитала на кандидата ЕООД“ от  Основна информация за проектното 

предложение и на основание т. 11 от раздел 23 от Условията за кандидатстване, а именно 

„Допълнителна пояснителна информация или документ от кандидатите относно 

декларираните обстоятелства и представените документи може да бъде предоставена 

само по искане на съответната оценителна комисия“, е необходимо да се представи 

документ, удостоверяващ декларираното; 

5.  Декларацията по чл.4а, ал.1 ЗМСП - Приложение № 11 е попълнена некоректно, 

имайки предвид, че кандидатът е едноличен собственик на капитала на „Футари Бранд“ 

ЕООД   не е приложена справка за обобщените параметри на предприятието, което 

подава декларация по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП. 

6. При направена служебна проверка се установи, че кандидатът няма регистрирано в 

общинската служба по земеделие правно основание за 2022г.  Съгласно изискванията на 

Критериите за допустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване,  цялата 

налична в земеделското стопанство земя трябва да се стопанисва от кандидата:  „с 

регистрирано в общинската служба по земеделие правно основание за ползване през 

целия период (за земеделски площи), считано от датата на подаване на проектното 

предложение до изтичане на пет години от датата на сключване на административния 

договор.“  

В Регистър „Правни основания“ за кампания 2022 се установи, че правното основание на 

имот 68134.1508.225 с площ 38,473 дка е на „ЛИТОЙЛ“ ЕООД. 

7. При направена служебна справка се установи, че кандидатът има изискуеми публични 

задължения към държавата и не се е осигурявал като земеделски стопанин. 

8. В т. 2. „Информация за професионални умения и компетентности, в случай че 

физическото лице кандидат или собственикът на ЕТ или ЕООД кандидат притежава 

такива към момента на подаване на проектното предложение“ от I. „Въведение“ и в т. 1А. 

„Информация за начина на придобиване на професионални умения и компетентности“ от 

III. „Програма за развитие на стопанството“ на БП е записана информация, че към датата 

на подаване на заявлението кандидатът отговаря на изискванията за професионални 

умения и компетентности, съгласно § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба. Такъв 

документ не е представен.   

9. В раздел ХV. ДЕКЛАРАЦИИ от основната информация не е попълнена датата по т.5 

„Съм започнал отглеждането на животни в собствен/нает животновъден обект и/или 

стопанисването на земя с цел производството на земеделска продукция на 

(ден/мес./год.).“ 

10.  Не е попълнена т. VI. „Съответствие с изискването за активен земеделски стопанин“ 

от бизнес плана. 

11.  В Табл. 7 от бизнес плана „Специфични цели и резултати“ са заложени специфични 

цели и резултати, които не са свързани с дейности/инвестиции за постигането им в Табл. 

8 „Описание на планираните инвестиции и дейности, които ще бъдат извършени в 

рамките на периода за проверка изпълнението на бизнес плана“ от бизнес плана. 



 

 

  

 
 

 

 

           На основание Раздел 21.1, т.6 от Условията за кандидатстване, утвърдени със 

Заповед РД 09-1148 от 25.11.2021 година, кандидатът не е представил/отстранил 

установените липси и нередовности в предвидения 15 - дневен срок.  

 

           От описаната фактическа обосновка и представените документи към проектното 

предложение № BG06RDNP001-6.011-0175 в ИСУН по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от 

мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г. е видно, че кандидатът Петър Методиев Бонев не 

отговаря на изискванията:  

- Съгласно раздел 24.1., т.2 не е представен вписан в службата по вписванията към 

съответния районен съд договор за наем от 21.01.2022 г., придружен от актуална скица на 

имота, издадена от Агенция по геодезия, картография и кадастър, от която да е видно, че 

имота е разделен;  

- Съгласно раздел 11.1., т.1.8.2 не е представен документ, доказващ достатъчни 

професионални умения и компетентности. 

          Съгласно Условията за кандидатстване Процедура чрез подбор №BG06RDNP001-

6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“от мярка 6 

„Развитие на стопанства и предприятия“от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г., на основание Раздел 21.1, т.6 и т.7, неостраняването на 

нередовностите в срок, а  кандидатът не е представил необходимите документи и 

обяснения в 15 дневния срок от изпращане на Уведомлението в ИСУН, проектното 

предложение не се допуска до техническа и финансова оценка в случай, че липсите и/или 

нередовностите водят до несъответствие с критериите за финансиране, посочени в 

Условията за кандидатстване и въз основа на гореизложеното проектното предложение не 

се допуска до техническа и финансова оценка. 

 

48 BG06RDNP001-6.011-0211 Марина Веселинова 

Грошева 

Създаване на 

стопанство на Марина 

Веселинова Грошева 

На 15.07.2022 г., чрез ИСУН на кандидата е изпратено Уведомление с регистрационен 

номер в ИСУН BG06RDNP001-6.011-0211-M001, с краен срок за отговор 30.07.2022 г.,че 

при извършване на проверки по отношение на представените към формуляра за 

кандидатстване документи, заявени данни и посочени факти са установени липси на 

документи или друга нередовност. 

 На основание Раздел 21.1, т.6 от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед РД 

09-1148 от 25.11.2021 година в 15 дневен срок от изпращане на уведомлението в ИСУН 

следва да се представи отговор и/или документи, необходими за отстраняване на 

констатираните липси или нередовности. 

Изпратеното Уведомление в ИСУН е отворено на 28.07.2022 г., но не е получен отговор 

от кандидата, в резултат на което статуса на уведомителното писмо преминава в „Изтекъл 

срок за отговор“.  Констатирани са следните липси и нередовности: 

1. Не е предоставен документ за семейно положение; 



 

 

  

 
 

 

2. Бизнес планът и основната информация не са представени във формат „xls“ или „xlsx“; 

3. Липсва документ от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), 

удостоверяващ съответствие с режимите на защитените територии. Представен е Вх. № 

3730/18.02.2022 г. до РИОСВ - София за издаването му; 

4. Във връзка с т.4 от Раздел 21.1 „Оценка на административно съответствие и 

допустимост“ от Условията за кандидатстване на 01.06.2022 г. е извършено посещение на 

място от служители на ДФЗ, с цел установяване на фактическото съответствие с 

представените документи и декларираните данни. На посещението е присъствало 

упълномощено лице от кандидата. От попълнения КЛ за посещение на място и от 

приложен снимков материал е констатирано следното: към датата на посещение на място 

заложените за засаждане оранжерийни домати в имот № 38978.624.61 с площ 2 дка не са 

засадени и не съществува съответствие между декларираните данни и установените при 

посещението на място. КЛ е подписан от упълномощеното лице без възражения, с молба 

проектното предложение да бъде оттеглено. Извършено е преизчисление на начален 

СПО, което е равно на 0; 

5. Приложената Декларация по чл. 4а, ал.1 от ЗМСП (Приложение №8 по образец, 

утвърден от министъра на икономиката и енергетиката) не е коректно попълнена. В 

декларативна част към Основна информация на проектното предложение е декларирано 

участие в Еднолично дружество „Марина 1988“ ЕООД, ЕИК: 203123000 като не са 

приложени Справка за обобщени параметри на предприятието, което подава 

декларацията по чл.3 и чл.4 от ЗМСП с попълнени Данни на свързаните предприятия; 

6. Има разминаване в Таблица 7 „Цели и специфични резултати“ и Таблица 8 "Описание 

на планираните инвестиции и дейности, които ще бъдат извършени в рамките на периода 

за проверка на изпълнението на бизнес плана“ от бизнес плана:    6.1  в Таблица 7 е 

отбелязана цел 13, която не сте описали в Таблица 8; 

6.2  СПО в колоните „Показател за СПО (по вид)“ и  „Индивидуално СПО (по вид)“ от 

Таблица 8.2 „Култури/животни, които ще бъдат сертифицирани по смисъла на Регламент 

на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г.‘‘ не съответства с отбелязаната  цел 9.1 

„Преминаване към биологично производство на част от стопанството“  от Таблица 7; 

7.  В Основна информация, Форма за наблюдение и оценка, т.8 „Предвидена инвестиция“ 

липсват данни; 

8.  Избраната 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 не е определена в съответствие с  изискванията на  Раздел 18 от Условията за 

кандидатстване; 

9.  В Таблица 9 „Растениевъдство“ от бизнес плана не са описани стопанските години и 

периодите на засяване/засаждане на домати оранжерийни и краставици оранжерийни са 

некоректни; 

10.  Липсват данни в т.VI Съответствие с изискването за активен земеделски стопанин от 

бизнес плана; 

11.  При направена служебна справка е установено, че кандидатът има изискуеми 



 

 

  

 
 

 

публични задължения към държавата и не се е осигурявал като земеделски стопанин; 

12.  Представеният анекс към договор за наем от 11.01.2022 г. не е вписан в службата по 

вписванията към съответния районен съд; 

 

           На основание Раздел 21.1, т.6 от Условията за кандидатстване, утвърдени със 

Заповед РД 09-1148 от 25.11.2021 година, кандидатът не е представил/отстранил 

установените липси и нередовности в предвидения 15 - дневен срок.  

 

           От описаната фактическа обосновка и представените документи към проектното 

предложение № BG06RDNP001-6.011-0211 в ИСУН по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от 

мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г. е видно, че кандидатът Марина Веселинова Грошева не 

отговаря на изискванията:  

- Съгласно раздел  24.1., т.1 бизнес планът и основната информация не са представени във 

формат „xls“ или „xlsx“; т.2 не е представен анекс към договор за наем от 11.01.2022 г. 

вписан в службата по вписванията към съответния районен съд; т.11 не е представена 

Справка за обобщени параметри на предприятието, което подава декларацията по чл.3 и 

чл.4 от ЗМСП с попълнени Данни на свързаните предприятия;  т.12 не е представен 

документ от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), удостоверяващ 

съответствие с режимите на защитените територии, въведени със Закона за защитените 

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

разнообразие, за площите от стопанството на кандидата, и за животновъдната дейност 

които попадат в тях;  

- Съгласно раздел 21.1, т.6 не е представено писмено обяснение относно констатираните 

обстоятелства при извършеното посещение на място;  

- Съгласно раздел 13.1., т.1.5 не са описани коректно стопанските години и периодите на 

засяване/засаждане на домати оранжерийни и краставици оранжерийни;  

- Съгласно раздел 18, т.1.2 не е определена в съответствие с  изискванията - избраната 

крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана и крайна дата за 

подаване на заявката за второ плащане;  

- При извършена служебна проверка от Портала за електронни услуги с  контролиран 

достъп, предоставени от Национална агенция за приходите за  наличие или липса на 

изискуеми публични задължения към държавата е установено, че кандидатът Марина 

Веселинова Грошева има изискуеми публични задължения към държавата; Не е 

изпълнено условието във връзка с „Дефиниции” т.35 „Точно изпълнение на бизнес плана“ 

от Условията за кандидатстване, 

 

          Съгласно Условията за кандидатстване Процедура чрез подбор №BG06RDNP001-

6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“от мярка 6 

„Развитие на стопанства и предприятия“от Програмата за развитие на селските райони за 



 

 

  

 
 

 

периода 2014 - 2020 г., на основание Раздел 21.1, т. 6 и т.7, неостраняването на 

нередовностите в срок, а кандидатът не е отговорил в 15 дневния срок от изпращане на 

Уведомлението в ИСУН, проектното предложение не се допуска до техническа и 

финансова оценка в случай, че липсите и/или нередовностите водят до несъответствие с 

критериите за финансиране, посочени в Условията за кандидатстване и въз основа на 

гореизложеното проектното предложение не се допуска до техническа и финансова 

оценка. 
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Иванова 

„Развитие и 

дигитализация на 

стопанството на ЗС 

Ивет Валентинова 

Иванова" 

Съгласно т.6 и т.7 на Раздел 21.1 „Оценка на административно съответствие и 

допустимост“ от Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.011 по 

подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на 

стопанства и предприятия “ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-

2020 г., на 20.09.2022г. чрез ИСУН до кандидата е изпратено Уведомително писмо за 

нередовности с рег. № BG06RDNP001-6.011-0079-M003, с краен срок за отговор 

05.10.2022 г. В цитирания срок бенефициентът не предоставя изисканата с писмото 

информация. В процеса на оценка на административно съответствие и допустимост на 

проектното предложение и по конкретно  при извършване на проверки по отношение на 

предоставените в ИСУН документи, заявени данни и посочени факти са констатирани 

следните липси и нередовности:           1. В представения от кандидата бизнес план, в част 

IV. „Производствена програма на земеделското стопанство“, таблица 9. 

„Растениевъдство“ не е посочен периода на засаждане на предстоящото за засаждане на 

ягодово насаждение от 6,000 дка през 2023/2024 стопанска година.   

 

В уведомителното писмо  за нередовности с рег. № в ИСУН 2020: BG06RDNP001-6.011-

0079-M003,  от 20.09.2022г., на основание Раздел 21.1, т. 6 от Условията за 

кандидатстване, утвърдени със Заповед РД 09-1148 от 25.11.2021 година,  в 15 дневен 

срок от изпращане на съобщението в ИСУН, на кандидата е дадена възможност да 

отстрани констатираната нередовност. След направена служебна справка в ИСУН 2020 се 

установи, че кандидатът не е отворил уведомителното писмо  за нередовности и не се е 

възползвал от правото на отговор в указания срок - до 05.10.2022 г.  

 

С оглед на гореизложеното кандидатът не се допуска до етап „Техническа и финансова 

оценка“, поради това, че Проектното предложение попада в хипотезата на т. 3.2 на раздел 

11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите“, а именно: 

 

3. 2. Не могат да участват в процедура чрез подбор на проекти и да получат БФП лица, 

които:  

3.2.3. е установено, че: …б) не са предоставили изискваща се информация, свързана с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 



 

 

  

 
 

 

допустимост или подбор; 
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Антония Косева Костова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие на 

земеделското 

стопанство на ЗП 

Антония Косева Костова 

Във връзка с т.4 от Раздел 21.1. Оценка на административно съответствие и допустимост 

от Условията за кандидатстване са извършени проверки на място за установяване на 

фактическото съответствие с представените документи, като при извършените проверки 

на място на 11.05.2022г и на 05.07.2022г. от помощник оценителите е установено, 

следното несъответствие: - За имот № 80861-003-955 с площ по документи 16.800 дка е 

измерена обработваема (използвана) земеделска земя 13.749 дка с начин на ползване 

трайни насаждения Орехи. - За имот № 80861-003-817 с площ по документи 3.817 дка е 

измерена обработваема (използвана) земеделска земя 3.045 дка с начин на ползване 

трайни насаждения Сливи. - За имот № 80861-003-181 с площ по документи 5.500 дка е 

измерена обработваема (използвана) земеделска земя 5.049 дка с начин на ползване 

трайни насаждения Сливи/Праскови. - За имот № 80861-003-183 с площ по документи 

3.897 дка е измерена обработваема (използвана) земеделска земя 3.582 дка с начин на 

ползване трайни насаждения Сливи/Праскови. - За имот № 80861-003-184 с площ по 

документи 3.874 дка е измерена обработваема (използвана) земеделска земя 3.376 дка с 

начин на ползване трайни насаждения Сливи/Праскови. При физическо изброяване на 

растенията от помощник оценителите е установено, че в имот № 80861-003-955 с 

измерена площ 13,749 дка има 82 броя орехи, което е равно на 6 броя растенията на декар, 

а за имот № 80861-003-817 с измерена площ 3,045 дка има 98 броя сливи, което е равно на 

32 броя растенията на декар. Съгласно Приложение № 1 към Условията за 

кандидатстване минималния брой на растенията на декар, не трябва да е под минималния 

праг на гъстота. С оглед горецитираните констатации и с цел изясняване на фактите и 

обстоятелствата е изпратено уведомително писмо BG06RDNP001-6.011-0226-М001 за 

отстраняване на нередности на дата 22.08.2022г. Крайният срок за отговор на писмото 

чрез електронния профил в ИСУН е 06.09.2022г. В рамките на предоставения срок за 

отговор, кандидата е предоставил изисканите допълнителни документи и информация. 

При обработка на проектното предложение площите са преизчислени на база данни от 

проверка на РТИ. В резултат на извършеното преизчисление минималния икономически 

размер на стопанството е 7030,41 евро СПО въз основа на представени договори за аренда 

на земеделска земя, влезли в сила към датата на подаване на проектното предложение и с 

минимален срок на действие пет години, като към датата на подаване на проектното 

предложение може да са изтекли не повече от 24 месеца от срока. Предвид 

гореизложеното считаме, че кандидатът e недопустим за подпомагане, защото не отговаря 

на на критериите за допустимост и съответствие, посочени в т.1.4. и т.1.5. от Раздел 11.1 

"Критерии за допустимост на кандидатите" от условията за кандидатстване. 
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Светослав Николаев 

Михалев 

 

 

 

 

 

Създаване и развитие на 

животновъдно 

стопанство на 

територията на с. 

Зорница, общ. Аксаково, 

обл. Варна 

 

Съгласно раздел 24.1., т.12 не е представен от кандидата Документ от компетентния орган 

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

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

защитените зони, въведени със Закона за биологичното разнообразие, за площите от 

стопанството на кандидата, и за животновъдната дейност които попадат в тях и в тази 

връзка: Не отговаря на Раздел 11.1. Критерии за допустимост на кандидатите, т.1.6.3., 

като цялата налична в земеделското стопанство земя по т.1.2.4. трябва да се стопанисва от 

кандидата: „1.6.3. в съответствие с режимите на защитените територии, въведени със 

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

Закона за биологичното разнообразие, за площите от стопанството, които попадат в тях. 

Изискването по т. 1. 6. 3. се отнася и за кандидати, които са собственици и/или наематели 

на животновъдни сгради и помещения, използвани за животновъдна дейност.“ 

 

 

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 2020.  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.  

 


