
 

 

  

Версия  1 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

            Дата: 13.07.2020г. 

 

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

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-4.002 ПО ПОДМЯРКА 4.1.2. 

"ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ 

СТОПАНСТВА" ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 Г. 

 

№  

Рег.№/ на проектното  

предложение от ИСУН 

2020 

УРН ИД № в ИСАК 
Наименование 

на кандидата 

Наименование на 

проектното предложение 

Основание за недопускане до техническа и 

финансова оценка (посочват се конкретните 

основания, а не само препратки към 

документите и условията, които не са 

изпълнени)  

1 BG06RDNP001-4.002-0207 684733 01/04/1/2/00111 
Велин Руменов 

Бандрев 

Закупуване на трактор за 

нуждите на ЗП Велин Бандрев 

за производство на картофи 

Кандидатът не отговаря на изискванията на 

точка 3, буква в) от Раздел 11.1. „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване. 
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2 BG06RDNP001-4.002-0230 691570 02/04/1/2/00130 

НОВАКО 

БУРГАС 

ТРЕЙДИНГ 

EООД 

Модернизиране на земеделско 

стопанство "Градина 

Традиция", чрез инвестиране в 

материални активи за 

подобряване 

производителността на труда и 

качеството на произвежданата 

продукция. 

Кандидатът не отговаря на изискванията на 

точка 3 - буква „б“, точка 6 – буква „в“, точка 13 

и точка 17 от раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ , на точка 1 и 

точка 5.4 от раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“ и точки 2, 4, 6, 7, 9, 

11, 16, 18, 20 и 23 на подраздел 24.1 „Списък с 

общи документи“ раздел 24 „Списък на 

документите, които се подават на етап 

кандидатстване“  от  Условия за кандидатстване. 

3 BG06RDNP001-4.002-0019 427856 26/04/1/2/00150 
Груйчо Живков 

Грозев 

Проектно предложение на 

Груйчо Живков Грозев по 

подмярка 4.1.2. "Инвестиции в 

земеделски стопанства по 

Тематична подпрограма за 

развитие на малки 

стопанства". Цел на 

инвестицията закупуване на 

Трактор - колесен с кабина и 

мощност 68 к.с. 

Кандидатът не отговаря на изискванията на 

точка 5, буква б) от раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“  и  точка 6, буква 

а) от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ от  Условия за кандидатстване.  
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4 BG06RDNP001-4.002-0092 238816 16/04/1/2/00068 
Мария Тодорова 

Костанева 

Закупуване на модулна 

конструкция за временно 

съхранение и пред-пазарна 

подготовка на земеделска 

продукция 

Кандидатът Мария Тодорова Костанева не 

отговаря на изискванията на т. 1.1  от раздел 

11.2 „Критерии за недопустимост на 

кандидатите“, на т.11 от раздел 14.2 „Условия за 

допустимост на разходите“, на т.5.5. от раздел 

13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ , 

на т. 13 и т. 17 от раздел 11.1 Критерии за 

допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 

5 BG06RDNP001-4.002-0107 651042 28/04/1/2/00101 

ИВАН 

ГЕОРГИЕВ 

ПЕТРОВ 

Закупуване на прикачна 

техника и поливна система за 

насаждения домати и 

краставици 

Kандидатът Иван Георгиев Петров не отговаря 

на изискванията на т. 1.1 и т. 1.3,  от раздел 11.2 

„Критерии за недопустимост на кандидатите“, 

т.11 от раздел 14.2 „Условия за допустимост на 

разходите“, т. 3б , т.6а и т. 8б от раздел 11.1 

Критерии за допустимост на кандидатите от 

Условията за кандидатстване. 

6 BG06RDNP001-4.002-0146 675887 01/04/1/2/00104 
Румен Бойков 

Апостолов 

Инвестиции във физически 

капитал за подобряване 

производителността на труда и 

качеството на произвежданата 

продукция. 

Kандидатът РУМЕН БОЙКОВ АПОСТОЛОВ не 

отговаря на изискванията на т. 1.1 и т.1.3 от 

раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на 

кандидатите“, т.11 от раздел 14.2 „Условия за 

допустимост на разходите“ , на т.11 от раздел 

14.2 Условия за допустимост на разходите, на 

т.5б и т.6а от Раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“, на т..32 от раздел 

24.1 „Списък на документите, които се подават 

на етап кандидатстване“  от Условията за 

кандидатстванe. 
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7 BG06RDNP001-4.002-0168 614966 12/04/1/2/00113 
Камелия Иванова 

Иванова 

Подобряване на 

механизацията на 

стопанството на Камелия 

Иванова 

Kандидатът Камелия Иванова Иванова  не 

отговаря на изискването на т. 3б и т. 17 от 

раздел 11.1. „Критерии за допустимост на 

кандидатите”, във връзка с документ по т. 5 от 

раздел 24.1 Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване- Общи 

документи от Условията за кандидатстване. 

8 BG06RDNP001-4.002-0259 647007 26/04/1/2/00124 
Георги Митев 

Зафиров 

Проектно предложение на 

Георги Митев Зафиров по 

подмярка 4.1.2. "Инвестиции в 

земеделски стопанства по 

Тематична подпрограма за 

развитие на малки 

стопанства". Цел на 

инвестицията Закупуване на 

мрежа за защита от градушки, 

птици, насекоми заедно с 

опорна конструкция за 11,400 

дка. десертни лозя. 

Кандидатът Георги Митев Зафиров не отговаря 

на изискванията на т. 1.1 ,т. 1.3, т.9, от раздел 

11.2 „Критерии за недопустимост на 

кандидатите“, на т. 3б, т. 3в, т. 5б, т. 6а,  т.13, 

т.15, т.16.1, от раздел 11.1 Критерии за 

допустимост на кандидатите, т. 1.2 и т. 5.2 от 

раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“  от Условията за кандидатстване. 

9 BG06RDNP001-4.002-0093 565860 05/04/1/2/00142 

Цветомир 

Красимиров 

Николов 

Подобряване на 

механизацията в стопанството 

на Цветомир Николов 

Кандидатът не отговаря на изискванията на 

точки 8, 9, 10, 19, 20 на раздел 24 Списък на 

документите, които подават на етап 

кандидатстване:  подраздел 24.1 Списък с общи 

документи и точки 1.1 и 1.2 раздел 13.2 Условия 

за допустимост на дейностите от  Условията за 

кандидатстване. 

10 BG06RDNP001-4.002-0268 719199 10/04/1/2/00094 

Маргаритка 

Иванова 

Станкулова 

Закупуване на земеделска 

техника за обработка на 

овощна градина в с.Неделкова 

Гращица 

Кандидатът не отговаря на изискванията на 

точки 8, 9, 20, 47 на раздел 24 Списък на 

документите, които подават на етап 

кандидатстване,  подраздел 24.1 Списък с общи 

документи, точки 3 б, 13, 17.3 б на раздел 11 

Допустими кандидати, подраздел 11.1 Критерии 

за допустимост на кандидатите  и точка 1.7  

раздел 13.2: Условия за допустимост на 

дейностите от  Условията за кандидатстване. 
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11 BG06RDNP001-4.002-0009 496987 15/04/1/2/00229 
Иван Георгиев 

Тончев 

Закупуване на 

селскостопанска техника за 

растениевъдно стопанство 

Кандидатът не отговаря на изискванията  на 

изискванията на т. 1.1, т. 1.3, т. 1.5 от раздел 11.2 

„Критерии за недопустимост на кандидатите“, 

на точка 22 от Раздел 11.1. „Критерии за 

допустимост на кандидатите“, във връзка с т. 19 

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

3в, т. 3г, т. 6в и т. 15 от раздел 11.1 Критерии за 

допустимост на кандидатите, на т. 2 от раздел 

13.1 „Допустими дейности“, на т. 1. 2  от раздел 

13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ от 

Условията за кандидатстване. 

12 BG06RDNP001-4.002-0046 675969 10/04/1/2/00231 

Снежанка 

Райчова 

Траянска 

Закупуване на земеделска 

техника за овощарско 

стопанство 

Кандидатът не отговаря на изискванията на 

точка 14, точка 20, точка 19 от Раздел 24.1. 

“Списък с общи документи”, във връзка с точки 

22 и т. 3 буква „г“ от Раздел 11.1. „Критерии за 

допустимост на кандидатите“, и на точки 31 и 32 

от Раздел 24.1. “Списък с общи документи”, във 

връзка с точка 11 от раздел 14.2. „Условия за 

допустимост на разходите“ от Условията за 

кандидатстване. 
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13 BG06RDNP001-4.002-0124 656522 16/04/1/2/00239 
Михаил 

Марианов Матев 

Инвестиции в земеделското 

стопанство - кравеферма 

Кандидатът не отговаря на изискванията на 

точка 3, буква б) от Раздел 11.1. „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ и точка 1.7 от 

раздел 13.2: Условия за допустимост на 

дейностите и попада в хипотезата на 

Приложение № 1 към Заповед № РД 09-660 от 

18.07.2018 г. -  Условията за кандидатстване. а 

именно: Раздел 11.2 Критерии за недопустимост 

на кандидатите  - точка 5 – „Не се дава 

предимство, а даденото предимство се отнема в 

случаите, когато бъде установено, че кандидат 

за подпомагане е създал изкуствено условията, 

необходими за получаване на това предимство в 

противоречие с целите на европейското право и 

действащото законодателство в областта на 

селското стопанство“, от Условията за 

кандидатстване. 

14 BG06RDNP001-4.002-0264 427787 03/04/1/2/00241 
ИВ КОНСУЛТ 

ЕООД 

Закупуване на земеделска 

техника и обурудване за 

стопанството на Ив Консулт 

ЕООД 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 

1.1, т. 9 от раздел 11.2 „Критерии за 

недопустимост на кандидатите“, на точка 22 от 

Раздел 11.1. „Критерии за допустимост на 

кандидатите“, във връзка с т. 6, т. 9 и т. 19 от 

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

буква „в“от раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“, във връзка с т. 20 

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

3б, 3в, т. 13 и т. 16.1 от раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“, на т. 5.5 от раздел 

13.2. „Условия за допустимост на дейностите”, 

във връзка с т. 28 от раздел 24. 1 „Списък с 

общи документи“, на т. 1, т. 1.6 и т. 1.7 от раздел 

13.2 „Условия за допустимост на дейностите“, 

на т. 2 от раздел 13.1 „Допустими дейности“ от 

Условията за кандидатстване. 

15 BG06RDNP001-4.002-0134 551001 10/04/1/2/00207 

Десислава 

Валентинова 

Митева 

Закупуване на трактор за 

овощарско стопанство 

(Десислава Митева) 

Кандидатът Десислава Валентинова Митева не 

отговаря на изискванията на т. 5 от Раздел 11.2 

„Критерии за недопустимост на кандидатите“ от 

Условията за кандидатстване.  
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16 BG06RDNP001-4.002-0189 700567 03/04/1/2/00186 
Цветанка 

Иванова Иванова 

Закупуване на земеделска 

техника и създаване на 

оранжерии за зеленчуково 

стопанство в с. Осеново, общ. 

Аксаково, обл. Варна. 

Кандидатът Цветанка Иванова Иванова не 

отговаря на изискванията на т. 17.3 буква,  а), б), 

в)   от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“,  на т.  5.4 и т. 5.5 в Раздел 13.2 

„Условията за допустимост на дейностите“   и  т. 

1 от Раздел 11. 2 „Критерии за недопустимост на 

кандидатите“  от  Условията за кандидатстване. 

17 BG06RDNP001-4.002-0250 645995 25/04/1/2/00202 

ЕТ ЛЮСИ-

ЛЕРЗАН 

НИЯЗИЕВА 

Закупуване на трактор 

Кандидатът „ЕТ Люси - Лерзан Ниязиева“  не 

отговаря на изискванията на т. 3 буква, в)   от 

раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ от  Условията за кандидатстване. 

18 BG06RDNP001-4.002-0018 697853 11/04/1/2/00145 
Цвятко Начев 

Цвятков 

Закупуване на 

селскостопанска техника за 

растениевъдна дейност 

Kандидатът Цвятко Начев Цвятков не отговаря 

на уловията на т.3, буква „б“ във връзка с 

изискванията на т.17 буква „а“ и „б“  и на т. 3, 

буква „в“ във връзка с изискванията на т.13 от 

Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ от Условията за кандидатстване. 

19 BG06RDNP001-4.002-0076 563835 27/04/1/2/00166 

АНТОН 

СТОЯНОВ 

ХРИСТОВ 

Закупуване на прикачна 

земеделска техника на Антон 

Стоянов Христов 

Kандидатът Антон Христов Стоянов не отговаря 

на изискванията на определението в т. 5, т.8, т. 9 

и т.19 от раздел 24.1 Списък на документите, 

които се подават на етап кандидатстване, на 

т.1.2 от раздел 13.2 от Условията за допустимост 

на дейностите, на т.11 от Раздел 14.2 „Условия 

за допустимост на разходите“ от Условията за 

кандидатстване. 
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20 BG06RDNP001-4.002-0099 675830 02/04/1/2/00175 
Михаил Колев  

Михайлов 

Модернизиране на 

земеделското стопанство на 

Михаил Колев Михайлов чрез 

закупуване на земеделска 

техника 

Kандидатът Михаил Колев Михайлов не 

отговаря на изискванията на определението в т. 

9 и т.19 от раздел 24.1 Списък на документите, 

които се подават на етап кандидатстване, на т.3б 

и т.17.3 от раздел 11.1 Критерии за допустимост 

на кандидатите, на т.1.2 от раздел 13.2 от 

Условията за допустимост на дейностите от 

Условията за кандидатстване. 

21 BG06RDNP001-4.002-0136 693589 10/04/1/2/00105 
Емилия Пантева 

Петрова 

Инвестиции в изграждане на 

прозирна ажурна ограда и 

закупуване на моторна косачка 

за овощарско стопанство - 

Емилия Петрова 

Kандидатът Емилия Пантева Петрова не 

отговаря на изискванията на определението на 

точка 3, буква б) и точка 17.3 от Раздел 11.1. 

„Критерии за допустимост на кандидатите“ и на 

основание точка 5 от 11.2 Критерии за 

недопустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 

22 BG06RDNP001-4.002-0174 488497 20/04/1/2/00128 
Асен Димитров 

Симеонов 

Закупуване на колесен трактор 

и прикачен инвентар за 

модернизиране на 

земеделското стопанство 

Kандидатът Асен Димитров Симеонов  не 

отговаря  на изискванията на определението в т. 

8 и т.19 от раздел 24.1 Списък на документите, 

които се подават на етап кандидатстване, както 

и невъзможността да се определи, дали 

кандидатът не попада в хипотезата на т.1 от 

раздел 11.2 Критерии за недопустимост на 

кандидатите и  т.1.2 от раздел 13.2 от Условията 

за допустимост на дейностите от Условията за 

кандидатстване. 
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23 BG06RDNP001-4.002-0197 692957 16/04/1/2/00197 
ЗП Димитър 

Иванов Николов 

Подобряване условията на 

труд и качеството на 

продукцията с инвестиции в 

оборудване и материални 

активи на комбинирано 

стопанство с овошкш , 

десертно грозде и пчелни 

семейства  

на Земеделски производител 

Димитър Николов"  с. 

Одринци, общ. Ивайловград и 

с. Стряма общ. Раковски 

Kандидатът Димитър Иванов Николов не 

отговаря на изискванията на определението в т. 

1, т.2, т.4, т.5, т.6, т.7, т.9, т.11, т.13, т.17, т.19, 

т.20, т.31, т.37 и  т.47,от раздел 24.1 Списък на 

документите, които се подават на етап 

кандидатстване, на т.2, т.13 т.14, т.17.2 и т.18 от 

раздел 11.1 Критерии за допустимост на 

кандидатите, на т.1.2 от раздел 13.2 от 

Условията за допустимост на дейностите от 

Условията за кандидатстване. 

24 BG06RDNP001-4.002-0128 596907 26/04/1/2/00051 
Гинка Димитрова 

Панева 

Проектно предложение на 

Гинка Димитрова Панева по 

подмярка 4.1.2. "Инвестиции в 

земеделски стопанства по 

Тематична подпрограма за 

развитие на малки 

стопанства". Цел на 

инвестицията закупуване на 

Навесна вентилаторна 

пръскачка и Системи за 

капково напояване за масив от 

4 дка. Ябълки и 4,903 дка. 

Череши. 

Кандидатът Гинка Димитрова Панева не 

отговаря на изискванията на т. 11 от раздел 14.2 

„Условия за допустимост на разходите“, на т. 1.7 

от раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“, на т. 13 от раздел 11.1 „Критерии 

за допустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване. 

25 BG06RDNP001-4.002-0159 703377 02/04/1/2/00110 
Зекие Мехмед 

Шукри 

Модернизиране на 

земеделското стопанство на 

Зекие Мехмед Шукри чрез 

закупуване на земеделска 

техника 

Кандидатът Зекие Мехмед Шукри не отговаря 

на изискванията на на т. 3б и т. 13 от раздел 11.1 

Критерии за допустимост на кандидатите от 

Условията за кандидатстване. 

26 BG06RDNP001-4.002-0191 664704 26/04/1/2/00123 
Мария Демирева 

Радева 

Закупуване на специализирана 

земеделска техника за 

преминаване на част от 

стопанството от 

конвенционално към 

биологично производство 

Кандидатът не се допуска до техническа и 

финансова оценка на основание т. 3, буква „б”, 

във връзка с т. 17.3  и т.17.4 от Раздел 11.1. 

„Критерии за допустимост на кандидатите” от 

Условията за кандидатстване  и чл.15, ал. 2, т. 3, 

буква „а” от Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за 

изискванията за качество и контрол за 

съответствие на пресни плодове и зеленчуци. 
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27 BG06RDNP001-4.002-0238 664445 13/04/1/2/00095 
Хера Агро 84 

ЕООД 

Подмярка 4.1.2 "Инвестиции в 

земеделски стопанства по 

Тематичната подпрограма за 

развитие на малки 

стопанства".Земеделско 

стопанство на Хера Агро 84 

ЕООД за отглеждане на 

плодове в землището на  

с.Баня общ. Панагюрище  

Кандидатът „Хера Агро 84“ ЕООД не отговаря 

на изискванията на т. 11 от раздел 14.2 „Условия 

за допустимост на разходите“ и на т. 5 буква б, 6 

буква а и т. 17.2 от раздел 11.1 Критерии за 

допустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване. 

28 BG06RDNP001-4.002-0056 640051 07/04/1/2/00078 

Красимир 

Борисов 

Балтаджиев 

Закупуване на прикачен 

инвентар и изграждане на 

оранжерии 

Kандидатът Красимир Борисов Балтаджиев не 

отговаря на изискванията на т.5, т.8, т.9, т.14, 

т.19, т.20, т.28, т.31 от  Раздел 24 „Списък на 

документите, които се подават на етап 

кандидатстване”, т.13 от Раздел 11.1. „Критерии 

за допустимост на кандидатите”, т. 1.2, т.5.4 

буква д, т.5.5 от Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите” от Условията за 

кандидатстване. 

29 BG06RDNP001-4.002-0179 581320 16/04/1/2/00173 
ЗП Мариан 

Илиев Киров 

Подобряване условията на 

труд и качеството на 

продукцията с инвестиции в 

пчеларско оборудване и 

материални активи на пчелно 

стопанство ЗП Мариан Илиев 

Киров с. Калековец 

Kандидатът Мариан Илиев Киров не отговаря на 

изискванията на т.3 от Раздел 23 „Начин на 

подаване на проектните 

предложения/концепциите за проектни 

предложения” , на т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.7, т.9, 

т.13, т.16, т.19, т.20 от Раздел 24 „Списък на 

документите, които се подават на етап 

кандидатстване”, т.11.1, т.17.2  от Раздел 11 

”Допустими кандидати”, т.14 от Раздел 11.1. 

„Критерии за допустимост”, т.1.7, т.1.4 от Раздел 

13.2 „Условия за допустимост на дейностите”, 

т.11 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на 

разходите” от Условията за кандидатстване. 
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30 BG06RDNP001-4.002-0211 680251 16/04/1/2/00027 

ЗП Стоян 

Христов 

Миневски 

Подобряване условията на 

труд и качеството на 

продукцията с инвестиции в 

пчеларско оборудване и 

материални активи на 

комбинирано стопанство  за 

животновъдство и 

растениевъдство на 

Земеделски производител 

Стоян Христов Миневски 

Kандидатът Стоян Христов Миневски не 

отговаря на изискванията на: т.2 и т.3 от Раздел 

23 „Начин на подаване на проектните 

предложения/концепциите за проектни 

предложения” от Условията за кандидатстване, 

т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.7, т.8, т.9, т.13, т. 16, т.17, 

т.18, т.19, т.20 и т.26 от Раздел 24 „Списък на 

документите, които се подават на етап 

кандидатстване”, т.11.1 и 17.2 от Раздел 

11”Допустими кандидати”, т.13 от Раздел 11.1 ” 

Критерии за допустимост на кандидатите”, т.1.7 

от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите”, т.11 от Раздел 14.2 „Условия за 

допустимост на разходите”, т.18 от Раздел 14.3 

„Недопустими разходи” от Условията за 

кандидатстване. 

31 BG06RDNP001-4.002-0041 675938 10/04/1/2/00081 
Венета Петрова 

Бонева 

Закупуване на земеделска 

техника- прикачен инвентар  

Кандидатът ВЕНЕТА ПЕТРОВА БОНЕВА  не се 

допуска до техническа и финансова оценка,  тъй 

като не отговаря на изискванията на раздел 13.2 

Критерии за допустимост на кандидатите“ , 

точка 6 , подточки 1.2, 1.4, 1.6, 1.7; на раздел 

21.2 „Оценка на административно съответствие 

и допустимост” - точка 7, на раздел 24.1 

„Списък с общи документи“ - точка 7, точка 8, 

точка 9 и точка19 от Условията за 

кандидатстване. 
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32 BG06RDNP001-4.002-0111 680650 18/04/1/2/00047 
Филип Кирчев 

Филипов 

ЗАКУПУВАНЕ И 

ВЪВЕЖДАНЕ В 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКА 

ТЕХНИКА 

Кандидатът ФИЛИП КИРЧЕВ ФИЛИПОВ не се 

допуска до техническа и финансова оценка, тъй 

като не отговаря на изискванията на раздел 11.1. 

Критерии за допустимост на кандидатите“ - 

точка 6 и точка 13, на  раздел 21.2 „Оценка на 

административно съответствие и допустимост” - 

точка 7, на раздел 24.1 „Списък с общи 

документи“- точка 6, точка 7, точка 8, точка 9 и 

точка19 от Условията за кандидатстване. 

33 BG06RDNP001-4.002-0172 686710 18/04/1/2/00030 
Мартин Станчев 

Барбуков 

ЗАКУПУВАНЕ НА 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНВЕНТАР  

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 

АГРОТЕХНИЧЕСКИ 

МЕРОПРИЯТИЯ В ТРАЙНИ 

НАСАЖДЕНИЯ 

Kандидатът МАРТИН СТАНЧЕВ  БАРБУКОВ 

не отговаря на „Условия за допустимост на 

дейностите”, съгласно точка 11 от раздел 14.2 , 

точка 31 и т.32  от раздел 24.1 и точка 1  от 

раздел 9 от Условията за кандидатстване. 

34 BG06RDNP001-4.002-0204 659367 16/04/1/2/00016 

Атидже 

Сюлейманова 

Арнаудова 

Подмярка 4.1.2 "Инвестиции в 

земеделски стопанства по 

Тематичната подпрограма за 

развитие на малки 

стопанства". Земеделско 

стопанство на Атидже 

Арнаудова за отглеждане на 

плодове в гр. Кричим  

Кандидатът АТИДЖЕ СЮЛЕЙМАНОВА 

АРНАУДОВА   не отговаря на „Условия за 

допустимост на дейностите”, съгласно точки 5 

/б/,т. 6/а/, т.7 , т.13, т.17.3, т.17.4 от раздел 11.1 и 

точка 1.4 от раздел 13.2, и точки 5, т.8 и т.20 от 

раздел 24.1. от Условията за кандидатстване. 
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35 BG06RDNP001-4.002-0222 722737 13/04/1/2/00017 
Васил Динчев 

Гаврилов 

модернизация на 

съществуващите активи в 

стопанството 

Кандидатът ВАСИЛ ДИНЧЕВ ГАВРИЛОВ  не 

отговаря на „Условия за допустимост на 

дейностите”,  съгласно точки 5, т.5/б/, т.6, т.17.2 

и т.17.3 от раздел 11.1; точка 11 от раздел 14.2, 

точки 1.2, т.1.4 от раздел 13.2 и точки 8, т.9, т.19 

и т.20 от раздел 24.1 от Условията за 

кандидатстване. 

36 BG06RDNP001-4.002-0241 659353 16/04/1/2/00019 
Сюрея Елишан 

Арнаудов 

Подмярка 4.1.2 "Инвестиции в 

земеделски стопанства по 

Тематичната подпрограма за 

развитие на малки 

стопанства".Земеделско 

стопанство на Сюрея 

Арнаудов  за отглеждане на 

плодове в землището на 

гр.Кричим  

Кандидатът СЮРЕЯ ЕЛИШАН АРНАУДОВ не 

отговаря на „Условия за допустимост на 

дейностите”, съгласно точка 17.3, 17.4, 6 /а/ от 

раздел 11.1 , точка 1.4 от раздел 13.2 и точки 5 , 

8  и 20 от раздел 24.1  от Условията за 

кандидатстване. 

37 BG06RDNP001-4.002-0140 694175 13/04/1/2/00135 

Йорданка 

Александрова 

Стойнова 

Подмярка 4.1.2 "Инвестиции в 

земеделски стопанства по 

Тематичната подпрограма за 

развитие на малки 

стопанства".Земеделско 

стопанство на Йорданка 

Стойнова  за отглеждане на 

сливи в гр.Белово  

Кандидатът Йорданка Александрова Стойнова 

не отговаря на изискванията на: точки 8, 11, 20 

от подраздел 24.1 Списък с общи документи, 

раздел 24 Списък на документите, които подават 

на етап кандидатстване и т.13, т.3 -буква б), 

т.17.3, буква а) и буква б) , т.5 ,буква б), т. 6 

буква в) от раздел 11.1: Критерии за 

допустимост на кандидатите от Условия за 

кандидатстване. 

38 BG06RDNP001-4.002-0212 716457 15/04/1/2/00044 

ЕМИЛИЯ 

ПАНАЙОТОВА 

ДАКОВА 

ЗАКУПУВАНЕ НА 

ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ 

НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ 

Kандидатът Емилия Панайотова Дакова не 

отговаря на изискванията на: точка 3, буква б) от 

Раздел 11.1“Критерии за допустимост на 

кандидатите“ , т.17.3  буква а), буква б) от 

Условията за кандидатстване. 
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39 BG06RDNP001-4.002-0214 719679 16/04/1/2/00107 
Михаела Петрова 

Етова  

Създаване на нови трайни 

насаждения и модернизация на 

съществуващите активи в 

стопанството 

Кандидатът Михаела Петрова Етова не отговаря 

на изискванията на точки 2, 6, 7, 8, 9,10, 19, 20 

от  подраздел 24.1 Списък с общи документи, 

раздел 24 Списък на документите, които подават 

на етап кандидатстване, точки 1, 1.1, 1.2, 5.2, 

буква в)   от раздел 13.2: Условия за 

допустимост на дейностите,  т.13, т.5 -буква б), 

т. 6 буква в) от раздел 11.1: Критерии за 

допустимост на кандидатита и  т.13 от раздел 

14.2: Условия за допустимост на разходите от 

Условия зя кандидатстване. 

40 BG06RDNP001-4.002-0224 669048 16/04/1/2/00091 

Марина 

Тодорова 

Тодорова 

Създаване на нови трайни 

насаждения и модернизация на 

съществуващите активи в 

стопанството 

Кандидатът Марина Тодорова Тодорова не 

отговаря на изискванията на: точки 8, 9 ,10, 19, 

20, 2 от подраздел 24.1 Списък с общи 

документи на раздел 24 Списък на документите, 

които подават на етап кандидатстване, точки 

1.1, 1.2 и 5.2, буква в) от раздел 13.2: Условия за 

допустимост на дейностите), т.13, т. 6 буква в)  

от раздел 11.1 Критерии за допустимост на 

кандидатите, и т.11 и т.13 от раздел 14.2 

Условия за допустимост на разходите от 

Условията за кандидатстване. 

41 BG06RDNP001-4.002-0240 236975 16/04/1/2/00079 

ЗП Атанас 

Запрянов 

Запрянов 

Подобряване условията на 

труд и качеството на 

продукцията с инвестиции в 

пчеларско оборудване и 

материални активи на 

комбинирано стопанство за 

животновъдство и 

растениевъдство на 

Земеделски производител  

Атанас Запрянов 

Кандидатът Атанас Запрянов Запрянов не 

отговаря на изискванията на точки 1, 2, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 32, 37, 40 от 

подраздел 24.1 Списък с общи документи на 

раздел 24 Списък на документите, които подават 

на етап кандидатстване, точки 1.1, 1.2 от раздел 

13.2: Условия за допустимост на дейностите, т.5 

–буква а), б), т.3 буква а), б), т. 6 буква в) от 

раздел 11.1: Критерии за допустимост на 

кандидатите от Условията за кандидатстване. 
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42 BG06RDNP001-4.002-0247 694308 13/04/1/2/00057 
Галина Петрова 

Кънева 

Създаване на нови трайни 

насаждения и модернизация на 

съществуващите активи в 

стопанството 

Кандидатът Галина Петрова Кънева не отговаря 

на изискванията на: точки 2, 6, 8, 9,10, 16, 19, 20 

от подраздел 24.1 Списък с общи документи на 

раздел 24 Списък на документите, които подават 

на етап кандидатстване, точки 1.1, 1.2, 5.2, буква 

в), 13 от раздел 13.2: Условия за допустимост на 

дейностите, т.13, т.5 -буква б), т.3 буква в) и т.6 

буква в) от раздел 11.1: Критерии за 

допустимост на кандидатите, и т.13 от раздел 

14.2: Условия за допустимост на разходите от 

Условия зя кандидатстване.  

43 BG06RDNP001-4.002-0255 684351 23/04/1/2/00132 

Неделко 

Георгиев 

Джамяров 

Инвестиции в развитието на 

стопанството на Неделко 

Георгиев Джамяров 

Кандидатът Неделко Георгиев Джамяров не 

отговаря на изискванията на т.3 - буква в) на 

раздел 11.1: Критерии за допустимост на 

кандидатите от Условията за кандидатстване. 

г BG06RDNP001-4.002-0082 353037 02/04/1/2/00029 
Юсеин Юсеин 

Мухарем 

Закупуване на трактор  и 

картофосъбирач 

Kандидатът Юсеин Юсеин Мухарем, не 

отговаря на изискванията на раздел 24 Списък 

на документите, които подават на етап 

кандидатстване:  раздел 24.1“Списък с общи 

документи“, т. 5, т.8, т.11;  Раздел 11.1: 

„Критерии за допустимост на кандидатите“, на 

т. 3, буква в) и т.17, подт. 17.1 и 17.4;  Раздел 

11.2 „Критерии за недопустимост на 

кандидатите“ , т.1, подт. 1.1., подт. 1.3, подт.1.5. 

и подт.1.6.; Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“, точка 1 от 

Условията за кандидатстване. 

45 BG06RDNP001-4.002-0112 633217 12/04/1/2/00066 
Иван Митов 

Костадинов 

Създаване на възможност за 

облекчаване на труда чрез 

внедряване на нови машини и 

софтуерен продукт в 

стопанството на Иван Митов 

Костадинов 

Kандидатът Иван Митов Костадинов не 

отговаря на изискванията на раздел 24 Списък 

на документите, които подават на етап 

кандидатстване: Раздел 24.1 Списък с общи 

документи, т. 5, т.8, т.11, т.13, т.19, т.28, т.31, 

Раздел 11.1: Критерии за допустимост на 

кандидатите, т.17, подт. 17.1, Раздел 11.2. 

„Критерии за недопустимост на кандидатите“, 

подт.1.5. и подт.1.6.; Раздел 13.2: Условия за 

допустимост на дейностите, т.1, т.5, подт. 5.5, 

буква д), и Раздел 14.2: Условия за допустимост 
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на разходите, т.11 от Условията за 

кандидатстване.  

46 BG06RDNP001-4.002-0160 664103 26/04/1/2/00064 
Мария Тодорова 

Райчева 

Проектно предложение на 

Мария Тодорова Райчева по 

подмярка 4.1.2. "Инвестиции в 

земеделски стопанства по 

Тематична подпрограма за 

развитие на малки 

стопанства". Цел на 

инвестицията: Изграждане на 

склад за съхранение на 

селскостопанска продукция и 

инвентар. 

Кандидатът Мария Тодорова Райчева, не 

отговаря на изискванията на раздел 24 „Списък 

на документите“, които подават на етап 

кандидатстване: Раздел 24.1“ Списък с общи 

документи“, т.8, т.11, т.14, т.19, т.27, раздел 

11.1:“ Критерии за допустимост на 

кандидатите“, т.13, Раздел 11.2. „Критерии за 

недопустимост на кандидатите“, подт.1.5. и 

подт.1.6.; Раздел 13.2: „Условия за допустимост 

на дейностите“, т.1, т.5, подт.5.4, буква г). и 

Раздел 10: „Процент на съфинансиране“, т.3. от 

Условията за кандидатстване.  

47 BG06RDNP001-4.002-0244 641066 24/04/1/2/00061 
ЕТ "Яна - Тодор 

Тодоров" 

Модернизиране на 

стопанството, чрез изработка, 

доставка и монтаж на четири 

броя оранжерии 

Кандидатът ЕТ "Яна - Тодор Тодоров", не 

отговаря на изискванията на раздел 24 Списък 

на документите, които подават на етап 

кандидатстване:  Раздел 24.1“Списък с общи 

документи“, т. 5, т.8, т.11, т.14, т.19, т.20, т.28, 

т.31, т.32, Раздел 11.1: „Критерии за 

допустимост на кандидатите“, т.13, т.17, подт. 

17.1, 17.3, 17.4, Раздел 11.2. „Критерии за 

недопустимост на кандидатите“, подт.1.5. и 

подт.1.6;  Раздел 13.2: „Условия за допустимост 

на дейностите“, т.1, подт. 1.4, т.5,, подт.5.4, 

буква д),  и Раздел 14.2: „Условия за 

допустимост на разходите“, т.11. от Условията 

за кандидатстване. 
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48 BG06RDNP001-4.002-0053 652462 26/04/1/2/00122 
Ленко Христов 

Янев  

Проектно предложение на 

Ленко Христов Янев по 

подмярка 4.1.2. "Инвестиции в 

земеделски стопанства по 

Тематична подпрограма за 

развитие на малки 

стопанства". Цел на 

инвестицията закупуване на 

Трактор с мощност 60 - 70 к.с. 

Кандидатът Ленко Христов Янев не отговаря на 

изискванията от точка 3, буква в) от Раздел 11.1. 

„Критерии за допустимост на кандидатите“,  във 

връзка с изискванията на т. 5 от същия раздел 

към Условията за кандидатстване. 

49 BG06RDNP001-4.002-0067 695259 11/04/1/2/00199 

Даниел 

Владимиров 

Христов 

Закупуване на 

селскостопанска техника за 

растениевъдно стопанство на 

Даниел Владимиров Христов. 

Кандидатът Даниел Владимиров Христов  не 

отговаря на изискванията на т. 1.2 от раздел 13.2 

„Условия за допустимост на дейностите от 

Условията за кандидатстване. 

50 BG06RDNP001-4.002-0069 691830 11/04/1/2/00200 
Гана Димитрова 

Горанова 

Закупуване на 

селскостопанска техника за 

растениевъдно стопанство на 

Гана Димитрова Горанова. 

Кандидатът Гана Димитрова Горанова не 

отговаря на изискванията на точка 3, буква б) и 

точка 17.3 от Раздел 11.1. „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване. 

51 BG06RDNP001-4.002-0208 663469 16/04/1/2/00049 

Лидия 

Светозарова 

Илиева 

Създаване на нови трайни 

насаждения и модернизация на 

съществуващите активи в 

стопанството  

Кандидатът Лидия Светозарова Илиева не 

отговаря на изискванията на точка 3, буква б) и 

в), точка 5 буква б) и точка 13 от Раздел 11.1. 

„Критерии за допустимост на кандидатите“, т.2, 

5, 6, 8, 10, 19, 20 и 39 от раздел 24.1 Списък с 

общи документи от Условията за 

кандидатстване. 

52 BG06RDNP001-4.002-0243 234954 16/04/1/2/00184 
Живко Николов 

Смиленов 

Сграда за съхранение и 

сортиране на плодове и 

зеленчуци 

Кандидатът Живко Николов Смиленов не 

отговаря на изискванията на точка 3, буква в) и 

точка 5 буква б) от от Раздел 11.1. „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване. 

53 BG06RDNP001-4.002-0253 675697 07/04/1/2/00190 
Надежда Лалева 

Събчева 

Изграждане на склад за 

съхранение на продукция и 

инвентар 

Кандидатът Надежда Лалева Събчева не 

отговаря на изискванията на точка 3, буква б) от 

Раздел 11.1. „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ от Условията за кандидатстване. 
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54 BG06RDNP001-4.002-0256 706161 26/04/1/2/00195 

МАРИЕЛА 

АНДОНОВА 

СОФРОНОВА 

Инвестиции в земеделско 

стопанство- закупуване на 

земеделска техника и 

създаване и презасаждане на 

трайни насаждения 

Кандидатът Мариела Андонова Софронова не 

отговаря на изискванията на точка 3, буква б) и 

т. 17 от Раздел 11.1. „Критерии за допустимост 

на кандидатите“ и т. 6 и 9 от раздел 24.1 Списък 

с общи документи от Условията за 

кандидатстване. 

55 BG06RDNP001-4.002-0013 602805 11/04/1/2/00218 
Георги Георгиев 

Попски 

Закупуване на 

селскостопанска техника за 

растениевъдна дейност 

Кандидатът  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПОПСКИ  не 

отговаря на изискванията на т.7 от Раздел 21.2 

във връзка с т.8, т. 19 и т. 20 от  Раздел 24.1 от 

Условията за кандидатстване. 

56 BG06RDNP001-4.002-0020 525332 26/04/1/2/00221 
Николай Груйчев 

Грозев  

Проектно предложение на 

Николай Груйчев Грозев по 

подмярка 4.1.2. "Инвестиции в 

земеделски стопанства по 

Тематична подпрограма за 

развитие на малки 

стопанства". Цел на 

инвестицията закупуване на 

Трактор - колесен с кабина и 

мощност 50 к.с. и Челен 

товарач за трактор с вилици. 

Кандидатът Николай Груйчев Грозев не 

отговаря на изискванията на точка 5, буква б) от 

раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ , на точка 6, буква а) от раздел 

11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ 

от Условия за кандидатстване.  

57 BG06RDNP001-4.002-0032 675005 10/04/1/2/00222 

Радостина 

Георгиева 

Огнянова 

Закупуване на земеделска 

техника - трактор  

Кандидатът  РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА 

ОГНЯНОВА  не отговаря на изискванията на т.9 

от раздел 24.1 Списък с общи документи , във 

връзка с т. 3 , „б“ и „е“, т.13 от раздел 11.1. 

„Критерии за допустимост на кандидатите“ и 

т.11, т. 19 от Раздел 24.1 „Списък с общи 

документи“ от Условията за кандидатстване. 

58 BG06RDNP001-4.002-0074 241870 10/04/1/2/00224 
ЗП Борка 

Мирчова Кенова 

Закупуване на земеделска 

техника за стопанство от 

черешови насаждения в 

землището на с. Горановци с 

ЕКАТТЕ 16026 намиращо се в 

общ.Кюстендил 

Кандидатът БОРКА МИРЧОВА КЕНОВА  не 

отговаря на изискванията на т.11 от раздел 14.2 

Условия за допустимост на разходите от 

Условията за кандидатстване. 
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59 BG06RDNP001-4.002-0153 675465 07/04/1/2/00243 

ВАЛЕНТИН 

ИВАНОВ 

НЕДЯЛКОВ 

Строителство на 

селскостопанска постройка. 

Кандидатът  ВАЛЕНТИН ИВАНОВ 

НЕДЯЛКОВ  не отговаря на изискванията на 

раздел 11.1. Критерии за допустимост на 

кандидатите ,т.5, буква „б“; т.10 и т.11 от раздел 

14.2 Условия за допустимост на разходите; 

попада в обхвата на т.1.3 от Раздел 11. 2 

Критерии за недопустимост на кандидатите от 

Условията за кандидатстване. 

60 BG06RDNP001-4.002-0231 559092 01/04/1/2/00228 
Искер Анещиев 

Бекяров 

Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в 

земеделски стопанства по 

Тематична подпрограма за 

развитие на малки стопанства" 

Кандидатът ИСКРЕН АНЕЩИЕВ БЕКЯРОВ  не 

отговаря на изискванията на т.13 от  раздел 24.1 

Списък с общи документи ; т. 3, буква „в“ 

Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ и т.31 от раздел 24.1 Списък с 

общи документи, във връзка с т.11 от раздел 

14.2  Условия за допустимост на разходите от 

Условията за кандидатстване. 

61 BG06RDNP001-4.002-0001 659371 16/04/1/2/00140 
Петя Рангелова 

Попова 

Земеделско стопанство на 

Петя Попова за отглеждане на 

ягоди в гр.Кричим 

Кандидатът Петя Рангелова Попова не отговаря 

на изискването на 5, 8, 19  и 31 от раздел  24.1. 

„Списък с общи документи” във връзка с т. 1 от 

раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на 

кандидатите“ и  не отговаря на изискването на т. 

3, буква „б“, „в“, т. 5, т. 6, т. 13 и т. 17 от раздел 

11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите” 

от Условията за кандидатстване. 
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62 BG06RDNP001-4.002-0070 694111 13/04/1/2/00059 
Ангел Димитров 

Керкенеков 

Подмярка 4.1.2 "Инвестиции в 

земеделски стопанства по 

Тематичната подпрограма за 

развитие на малки 

стопанства".Земеделско 

стопанство на Ангел 

Керкенеков за отглеждане на 

плодове и зеленчуци в с. 

Мененкьово и с. Аканджиево 

общ.Белово  

Кандидатът Ангел Димитров Керкенеков не 

отговаря на условията на т. 14 от раздел  24.1. 

„Списък с общи документи” във връзка с 

изискването на т. 3, буква „б“, „г“, т. 5 и на 

условията на т. 18 от  раздел  24.1. „Списък с 

общи документи” във връзка с изискването на т. 

17 от раздел 11.1. „Критерии за допустимост на 

кандидатите” от Условията за кандидатстване. 

63 BG06RDNP001-4.002-0116 258239 05/04/1/2/00071 
Ангел Симеонов 

Първулов 

Модернизация на малко 

земеделско стопанство 

Кандидатът Ангел Симеонов Първулов не 

отговаря на изискването на т. 7, 8, 19 и 40  от 

раздел  24.1. „Списък с общи документи” във 

връзка с т. 1 от раздел 11.2 „Критерии за 

недопустимост на кандидатите“, както и 

недопустимост във връзка с изискването на т. 13 

от раздел 11.1. „Критерии за допустимост на 

кандидатите” от Условията за кандидатстване. 

64 BG06RDNP001-4.002-0148 670442 14/04/1/2/00077 

Теодора 

Валентинова 

Илова 

"Закупуване на колесен 

трактор с кабина 4Х4, марка 

HITTNER, модел 

ECOTRAC40; косачка навесна 

дискова марка LISICKI, модел 

Z178/1; плуг марка ТГМ 3Х20 

" 

Кандидатът Теодора Валентинова Илова не 

отговаря на изискването на т. 5  и 19 от раздел  

24.1. „Списък с общи документи” и не отговаря 

на изискването на т. 3, буква „б“, „г“, т. 5, т. 6, и 

т. 17 от раздел 11.1. „Критерии за допустимост 

на кандидатите” от Условията за 

кандидатстване. 
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65 BG06RDNP001-4.002-0181 694304 07/04/1/2/00096 
Ценка Добрева 

Зюмбилска 

Закупуване на трактор, 

моторна коса, моторен трион и 

моторна пръскачка от 

земеделският стопанин Ценка 

Добрева Зюмбилска. 

Кандидатът Ценка Добрева Зюмбилска,  не 

отговаря на изискването на т. 14, от раздел 24.1. 

„Списък с общи документи” не отговаря на 

изискването на т. 3, буква  „в“, „г“, и т. 13  към 

раздел 11.1. „Критерии за допустимост на 

кандидатите”, както  и не отговаря на условията 

на т. 1, подточка 1.2 към раздел 13.2 „ Условия 

за допустимост на дейностите“ от Условията за 

кандидатстване. 

66 BG06RDNP001-4.002-0199 693015 16/04/1/2/00205 
"Хосейни - 2016" 

Еоод 

Подобряване условията на 

труд и качеството на 

продукцията с инвестиции във 

въвеждането на нови процеси 

и технологии за повишаване 

качеството на произвежданата 

продукция и материални 

активи на пчелно стопанство 

"Хосейни - 2016" 

Кандидатът „Хосейни-2016“ ЕООД не отговаря 

на изискването на т. 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 19  и 

31 от раздел  24.1. „Списък с общи документи” 

във връзка с т. 1 от раздел 11.2 „Критерии за 

недопустимост на кандидатите“, както и не 

отговаря на изискването на т. 3, буква „б“, „в“, т. 

14 и т. 17 от раздел 11.1. „Критерии за 

допустимост на кандидатите” от Условията за 

кандидатстване. 

67 BG06RDNP001-4.002-0218 645152 03/04/1/2/00168 

КАРИ СЕРВИЗ 

БЪЛГАРИЯ 

ЕООД 

Закупуване и пускане в 

експлоатация на колесен 

трактор  от  земеделски 

стопанин КАРИ СЕРВИЗ 

БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Кандидатът „КАРИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД не отговаря на изискването на т. 7, 8, 9, и 

19 от раздел  24.1. „Списък с общи документи” 

във връзка с т. 1 от раздел 11.2 „Критерии за 

недопустимост на кандидатите“, както и  не 

отговаря на изискването на т. 3, буква „в“, „г“,  и 

т. 8 от раздел 11.1. „Критерии за допустимост на 

кандидатите” от Условията за кандидатстване. 



 

 

  

Версия  1 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

68 BG06RDNP001-4.002-0221 702957 02/04/1/2/00160 
Айше Мустафа 

Халил 

Закупуване на трактор и 

вентилаторна пръскачка 

Кандидатът Айше Мустафа Халил,  не отговаря 

на изискването на т. 8 от раздел 24.1. „Списък с 

общи документи”  във връзка с т. 1 от раздел 

11.2 „Критерии за недопустимост на 

кандидатите“, както и не отговаря на 

изискването на т. 3, буква „б“ и т. 17, към раздел 

11.1. „Критерии за допустимост на 

кандидатите”, както  и не отговаря на условията 

на т. 1, подточка 1.2 към раздел 13.2 „ Условия 

за допустимост на дейностите“ от Условията за 

кандидатстване. 

69 BG06RDNP001-4.002-0223 425486 20/04/1/2/00151 
Михаил Петров 

Денчев 

Модернизиране на 

стопанството, чрез закупуване 

на автоматична отклоняваща 

фреза за обработка на овощни 

градини 

Кандидатът Михаил Петров Денчев не отговаря 

на изискването на т. 8, 13, 16, 18  и 20 от раздел  

24.1. „Списък с общи документи” във връзка с т. 

1 от раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на 

кандидатите“ и не отговаря на изискването на т. 

3, буква „б“ и т. 13 от раздел 11.1. „Критерии за 

допустимост на кандидатите” от Условията за 

кандидатстване. 

70 BG06RDNP001-4.002-0254 612314 01/04/1/2/00162 

САЛИХ 

ИБРАХИМОВ 

РОБОВ 

Закупуване на сграда за 

съхранение на земеделски 

продукти 

Кандидатът Салих Ибрахимов Робов не отговаря 

на изискването на т. 8, 9, 14 и 19  от раздел  24.1. 

„Списък с общи документи” във връзка с т. 1 от 

раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на 

кандидатите“ и не отговаря на изискването на т. 

5 и т. 6 от раздел 11.1. „Критерии за 

допустимост на кандидатите” от Условията за 

кандидатстване. 

71 BG06RDNP001-4.002-0173 697556 27/04/1/2/00020 
Георги Славчев 

Недялков 

Закупуване на трактор с 

пръскачка и ремонт на сграда 

за селскостопанска продукция 

и инвентар на Георги Славчев 

Недялков 

Кандидатът Георги Славчев Недялков не 

отговаря на изискванията на т. 1.2 от раздел 13.2 

„Условия за допустимост на дейностите" от 

Условията за кандидатстване. 



 

 

  

Версия  1 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

72 BG06RDNP001-4.002-0200 526361 16/04/1/2/00009 
Николай 

Макавеев Денков  

Създаване на нови трайни 

насаждения и модернизация на 

съществуващите активи в 

стопанството 

Kандидатът Николай Макавеев Денков не 

отговаря на условията на раздел 24 „Списък на 

документите, които подават на етап 

кандидатстване“ ,  подраздел 24.1 „Списък с 

общи документи“, точки 8, 9, 19, 20; точки 1.4 и 

5.2, буква В на Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“; т. 10, т. 13 на 

раздел 14.2 „Условия за допустимост на 

разходите“, на т. 13 и т. 3, буква Г на  Раздел 

11.1; на т. 1.1 от Раздел 11.2 „Критерии за 

недопустимост на кандидатите“  и т. 6, на  и на 

Раздел 28  Приложение № 6  от Условията за 

кандидатстване. 

73 BG06RDNP001-4.002-0126 656536 16/04/1/2/00023 
Иван Янков 

Матев 

Инвестиции в животновъдно 

стопанство 

Кандидатът не отговаря на изискванията на  т. 3, 

буква „г“ от Раздел 11.1. Критерии за 

допустимост на кандидатите и т. 1.6 от Раздел 

13.2. „Условия за допустимост на дейностите” 

от Условията за кандидатстване. 

74 BG06RDNP001-4.002-0133 628455 23/04/1/2/00021 

Борка Методиева 

Божилова - 

Косева 

Закупуване на навесен 

мотоблок, тракторна косачка, 

ремарке и моторна пръскачка  

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11 

от Раздел 14.2 Условия за допустимост на 

разходите, във връзка с т.31 от Раздел  24. 

Списък на документите, които се подават на 

етап кандидатстване / 24.1 Списък с общи 

документи/ на Условията за кандидатстване. 

75 BG06RDNP001-4.002-0166 678810 16/04/1/2/00031 
Стефан Лучев 

Дианов 

Развитие на материалните 

мощности в земеделското 

стопанство на Стефан Дианов, 

чрез закупуване на 

селскостопанска техника и 

инвентар. 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 3, 

буква „б”, във връзка с т. 17.3  от Раздел 11.1. 

„Критерии за допустимост на кандидатите” от 

Условията за кандидатстване и  на чл.15, ал. 2, т. 

3, буква „а” от Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за 

изискванията за качество и контрол за 

съответствие на пресни плодове и зеленчуци. 



 

 

  

Версия  1 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

76 BG06RDNP001-4.002-0185 641123 03/04/1/2/00088 

ДАМЯН 

АНГЕЛОВ 

ДИМИТРОВ 

ЗАКУПУВАНЕ НА 

ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА 

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 

Кандидатът не отговаря на изискванията на  т. 4, 

т. 8, т. 31 и т. 36 от Раздел  24. Списък на 

документите, които се подават на етап 

кандидатстване / 24.1 Списък с общи документи/ 

на Условията за кандидатстване. 

77 BG06RDNP001-4.002-0194 478260 26/04/1/2/00067 

Николай 

Стефанов 

Чаушев 

Закупуване на земеделски 

инвентар 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 3, 

буква „б”, във връзка с т. 17.3 от Раздел 11.1. 

„Критерии за допустимост на кандидатите” от 

Условията за кандидатстване и на чл.15, ал. 2, т. 

3, буква „а” от Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за 

изискванията за качество и контрол за 

съответствие на пресни плодове и зеленчуци.  

78 BG06RDNP001-4.002-0203 669324 16/04/1/2/00090 
Ангелина Матова 

Чочева 

Създаване на нови трайни 

насаждения и модернизация на 

съществуващите активи в 

стопанството 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 13 

от 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ от Условията за кандидатстване,  

т.13 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на 

разходите” във връзка с т.8, т. 9, т. 19 и т.20 от 

Раздел  24. Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване / 24.1 Списък с 

общи документи/ на Условията за 

кандидатстване. 

79 BG06RDNP001-4.002-0226 642704 03/04/1/2/00013 
Иван Цветанов 

Костов 

Закупуване и пускане в 

експлоатация на нов колесен 

трактор  от  земеделски 

стопанин  Иван Цветанов 

Костов 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т.3, 

буква „в“ и т. 13 от 11.1. Критерии за 

допустимост на кандидатите и т.1.2 от 13.2 

„Условия за допустимост на дейностите“ от 

Условията за кандидатстване.  

80 BG06RDNP001-4.002-0023 514715 12/04/1/2/00189 
Иван Георгиев 

Иванов 

Създаване на възможност за 

развитие на подвижно 

пчеларство в стопанството на 

Иван Иванов 

Кандидатът  Иван Георгиев Иванов не отговаря 

на изискванията т.5, т.8, т.9, т.13, т.19 и т.20 от 

раздел 24.1. “Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване” от Условията 

за кандидатстване. 



 

 

  

Версия  1 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

81 BG06RDNP001-4.002-0031 453134 26/04/1/2/00201 

Димитър 

Георгиев 

Димитров  

Проектно предложение на 

Димитър Георгиев Димитров 

по подмярка 4.1.2. 

"Инвестиции в земеделски 

стопанства по Тематична 

подпрограма за развитие на 

малки стопанства". Цел на 

инвестицията закупуване на 

Трактор с мощност около 36 

к.с. 

Кандидатът  Димитър Георгиев Димитров не 

отговаря на изискванията на т.11 от раздел 14.2 

Условия за допустимост на разходите; т.8 и т.19 

от раздел 24.1. Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване от Условията за 

кандидатстване. 

82 BG06RDNP001-4.002-0086 678703 13/04/1/2/00152 

Атанаска 

Славчова 

Мадарова 

Модернизиране  стопанството 

на земеделски производител 

Атанаска Мадарова чрез 

закупуване на специализирана 

земеделска техника 

Проектното предложение на Атанаска Славчова 

Мадарова не отговаря на изискванията на точка 

3 буква б) и буква в), точка 6 буква а), точка15 и 

точка 17.3 от Раздел 11.1. „Критерии за 

допустимост на кандидатите“   от Условията за 

кандидатстване. 

83 BG06RDNP001-4.002-0141 675569 01/04/1/2/00153 

ЛЮБОМИР 

МИТКОВ 

ДЖЕМБАЗКИ 

Инвестиции във физически 

капитал за подобряване 

производителността на труда и 

качеството на произвежданата 

продукция 

Kандидатът Любомир Митков Джембазки не 

отговаря на изискванията на точка 11  от  Раздел 

14.2. „Условия за допустимост на разходите“,  

точка 1.2 от  Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“  от Условията за 

кандидатстване. 

84 BG06RDNP001-4.002-0239 639531 01/04/1/2/00178 

ГЕОРГИ 

КОСТАДИНОВ 

ЛАЗАРОВ 

Модернизация на ЗП Георги 

Лазаров 

Проектното предложение на Георги Костадинов 

Лазаров не отговаря на изискванията на  

т.17.1,т.17.2, т.17.3 и т.6 буква а,б,в oт Раздел 

11.1. Критерии за допустимост на кандидатите, 

на  т.4, т.5 и т.9, т.19, т.40, т.47 от Раздел 24.1“ 

Списък с общи документи“ , на  точка 1.7 от 

Раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ от Условията за кандидатстване. 



 

 

  

Версия  1 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

85 BG06RDNP001-4.002-0248 701404 16/04/1/2/00182 

"ПЛАН Б 

ИНВЕСТМЪНТ " 

ЕООД 

Развитие на модерно 

стопанство"ПЛАН Б 

ИНВЕСТМЪНТ " ЕООД с 

овощни градини в село 

Цалапица с управител млад 

земеделски производител 

Тодор Спасов Хърков 

Кандидатът ПЛАН Б ИНВЕСТМЪНТ ЕООД не 

отговаря на изискванията на точка 17.1,т.17.2, 

т.17.4 от Раздел 11.1. Критерии за допустимост 

на кандидатите, на точка 1, т.2, т.4, т.5, т.7, т.8 и 

т.9, т.16, т.19, т.20 от Раздел 24.1“ Списък с 

общи документи“, на  точка 13 от Раздел 14.2 

”Условия за допустимост“, на  точка 40 от 

Раздел 24.1. “ Списък с общи документи“  от 

Условията за кандидатстване. 

86 BG06RDNP001-4.002-0158 521242 02/04/1/2/00154 
Слав Стоянов 

Добрев 

Закупуване на прикачен 

инвентар за трайни 

насаждения 

Кандидатът Слав Стоянов Добрев не отговаря на 

изискванията  на точка 3, буква в) от Раздел 

11.1. „Критерии за допустимост на 

кандидатите“,  на т. 17.3 от раздел 11.1 към 

Условията за кандидатстване и от списъка с 

общи документи,  които се подават на етап 

кандидатстване, на  точки 2, 4, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 

20 и 23 на подраздел 24.1 „Списък с общи 

документи“ раздел 24 „Списък на документите, 

които се подават на етап кандидатстване“, на 

точка 1  от раздел 13.2 „Условия за допустимост 

на дейностите“ от Условия за кандидатстване.  



 

 

  

Версия  1 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

87 BG06RDNP001-4.002-0178 689370 26/04/1/2/00169 
Александър 

Ангелов Цанков 

Покупка на трактор и 

земеделска техника, за 

нуждите на земеделското 

стопанство 

Kандидатът Александър Ангелов Цанков не 

отговаря на изискванията на точка 5, буква б) от 

Раздел 11.1. „Критерии за допустимост на 

кандидатите“  във връзка с изискванията по 

точка 3, буква в) от същия раздел, на  т. 17.3 от 

раздел 11.1 и от списъка с общи документи,  

които се подават на етап кандидатстване :раздел 

24.1, некоректно попълнени са Справка-

декларация за приходите от земеделски 

дейности (Приложение № 7);  Декларация за 

изчисление на началния стандартен 

производствен обем на стопанството към датата 

на подаване на проектното предложение 

(Приложение № 5);  Декларация по чл. 25, ал. 2 

от ЗУСЕСИФ (Приложение № 8); Бизнес план 

(Приложение № 9) в част III. Данни за 

стопанството т.1. и т. 2. към Условията за 

кандидатстване. 

88 BG06RDNP001-4.002-0192 674122 01/04/1/2/00179 
Огнян Иванов 

Попов 

Закупуване на хладилна вана 

за охлаждане на сурово мляко, 

мобилна машина за доене на 

крави и трактор с кабина  

Кандидатът Огнян Иванов Попов не отговаря на 

изискванията на точка 18. от Раздел 11.1. 

„Критерии за допустимост на кандидатите“ от 

Условията за кандидатстване, на точка  3, буква 

б) от Раздел 11.1. „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ от Условията за кандидатстване, 

на точка 17.4  от Раздел 11.1. „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване, на точки 8, 9, 11, 16, 17 ,19 и 20 

на подраздел 24.1 „Списък с общи документи“ 

раздел 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“  от  Условия за 

кандидатстване. 
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89 BG06RDNP001-4.002-0249 532928 24/04/1/2/00177 
ЗП Радка Щерева 

Михайлова 

Инвестиции за развитие на 

земеделското стопанство на 

ЗП Радка Михайлова 

Кандидатът Радка Щерева Михайлова не 

отговаря на изискванията на точка 3, буква „в“, 

точка 6, буква „а“, т. 17.2 и т. 17.4 от раздел 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“, на 

точка 11 от раздел 14.2 „Условия за допустимост 

на разходите“, на точки 4, 5, 6, 7,  16, 20 и 31 на 

подраздел 24.1 „Списък с общи документи“ 

раздел 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“  от  Условия за 

кандидатстване. 

90 BG06RDNP001-4.002-0266 682879 08/04/1/2/00143 
Добромир 

Георгиев Добрев  

модернизация на 

съществуващите активи в 

стопанството 

Кандидатът Добромир Георгиев Добрев не 

отговаря на изискванията на точка 6, буква „в“, 

точка 8 буква „а“, точка 13 и точка 17 от раздел 

11. „Критерии за допустимост на кандидатите“, 

на точки 1,4, 5, 7 , 8, 9, 10, 11, 19, 20, 39 и  47 на 

подраздел 24.1 „Списък с общи документи“ 

раздел 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“  от  Условия за 

кандидатстване. 
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91 BG06RDNP001-4.002-0267 656646 16/04/1/2/00213 
ЗП Иван 

Димитров Генов 

Подобряване условията на 

труд и качеството на 

продукцията с инвестиции в 

пчеларско оборудване и 

материални активи на 

комбинирано стопанство за 

животновъдство и 

растениевъдство на 

Земеделски производител 

Иван Димитров Генов 

Кандидатът Иван Димитров Генов не отговаря 

на изискванията на точка 13, 14 и 17.2  от раздел 

11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, 

на точка 11 от раздел 14.2 „Условия за 

допустимост на разходите“,  точка 18 и 19 от 

раздел 14.3 „Недопустими разходи“, на  Точка 2 

от раздел 23. „Начин на подаване на проектните 

предложения/концепциите за проектни 

предложения“, на точки  2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 

14, 16,19 и 31 на подраздел 24.1 „Списък с общи 

документи“ раздел 24 „Списък на документите, 

които се подават на етап кандидатстване“  от  

Условия за кандидатстване. 
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BG06RDNP001-4.002-0089 524474 15/04/1/2/00087 

Иван Борисов 

Цветанов 

Закупуване на земеделска 

техника- трактор с кабина, 90 

к. с. 

Проектното предложение на кандидата не 

отговаря на изискванията на точка 1.1  и 1.2 от 

раздел 13.2 Условия за допустимост на 

дейностите  от  Условията за кандидатстване. 

93 BG06RDNP001-4.002-0216 672346 25/04/1/2/00180 

Бирхан 

Мустафов 

Юмеров 

ЗАКУПУВАНЕ НА 

ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ 

ЗА ОВЦЕВЪДНА ФЕРМА 

Кандидатът Бирхан Мустафов Юмеров не 

отговаря на изискванията на точка 3, буква б) от 

Раздел 11.1. „Критерии за допустимост на 

кандидатите“, във връзка с т. 17.3, буква „б“ от 

същия раздел от Условията за кандидатстване. 



 

 

  

Версия  1 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

94 BG06RDNP001-4.002-0209 638634   
Цветана 

Василева Милова 

Закупуване на специализирана 

земеделска техника за 

отглеждане на маслодайна 

роза 

 Във връзка с настъпило форсмажорно 

обстоятелство - смърт на кандидата Цветана 

Василева Милова, проектно предложение с 

№BG06RDNP001-4.002-0209 в ИСУН на 

основание чл. 34, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и чл. 18, ал. 

3 от Постановление № 162 на Министерски 

съвет от 5 юли 2016 г. не се допуска до 

техническа и финансова оценка. 

 

 

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

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

изпълнителния директор на ДФЗ, в едноседмичен срок от съобщаването.  

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

 

 


