СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-4.008
Дата на публикуване: 24.01.2022г.
№

Рег.№/ на проектното
Наименование на кандидата
предложение от ИСУН 2020

Наименование на проектното
предложение

1

BG06RDNP001-4.008-0539

ДРАГ - 8001 ЕООД

Кравеферма за свободно, групово
отглеждане на 170 броя крави за месо

2

BG06RDNP001-4.008-0590

АЛЕКС Н ТРЕЙД ЕООД

Кравеферма за свободно, групово
отглеждане на 170 броя крави за месо

3

BG06RDNP001-4.008-0480

Борис Димитров Борисов

4

BG06RDNP001-4.008-0599

ЕТ"Петър Генов"

5

BG06RDNP001-4.008-0416

"МОНКОВ И СИНОВЕ" ЕООД

Закупуване на оборудване за
модернизиране на животновъдното
стопанство на ЗП Борис Димитров
Борисов
„Модернизиране на стопанството на ЕТ
Петър Генов чрез инвестиции в
изграждане на склад за съхранение на
зърно, технологично оборудване в
животновъден обект и закупуване на
земеделска техника и инвентар“

Модернизиране на животновъдна ферма
на фирма Монков и Синове ЕООД

Основание за недопускане до техническа и финансова оценка (посочват се конкретните
основания, а не само препратки към документите и условията, които не са изпълнени)
Проектното предложение № BG06RDNP001-4.008-0539 в ИСУН на кандидат „Драг - 8001” ООД
не се допуска до техническа и финансова оценка на основание т. 2, подточка г), буква аа) към
Раздел 11.1. Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване във
връзка с чл. 15, ал. 2, т. 3, подточка а) от Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за
качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, т. 12, т. 13 и т. 31 към Раздел
24.1. Списък с общи документи от Условията за кандидатстване, т. 19.1, т. 21, буква б), т. 21,
буква г) от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ от Условията за
кандидатстване, т. 10 към Раздел 14.2. Условия за допустимост на разходите от Условията за
кандидатстване, във връзка с т. 22, т. 25 и т. 26 към Раздел 24.1. Списък с общи документи от
Условията за кандидатстване.
Кандидатът с проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0590 от 30.09.2020 г. на „АЛЕКС
Н ТРЕЙД“ ЕООД не се допуска до техническа и финансова оценка на основание т. 2, буква „б“
към Раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условията за кандидатстване във
връзка с т. 4 към същия Раздел; т. 19.1, т. 21, буква „б“ и т. 21 буква „г“ към Раздел 13.2
„Условия за допустимост на дейностите“ от Условията за кандидатстване; т. 10 и т. 11 към
Раздел 14.2. „Условия за допустимост на разходите“ от Условията за кандидатстване във връзка
с т. 22, т. 25 и т. 26 към Раздел 24.1. „Списък с общи документи“ от Условията за
кандидатстване и т. 12, т. 13 към Раздел 24.1. „Списък с общи документи“ от Условията за
кандидатстване.
Проектното предложение на кандидата Борис Димитров Борисов не отговаря на изискването на
т. 2 към Раздел 23 и на т.10 от Раздел 14.2. от Условията за кандидатстване, тъй като не са
представени документи по т. 1 и т. 12 към раздел 24.1. Списък с общи документи от Условията
за кандидатстване.
Проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0599 на кандидата ЕТ Петър Генов не отговаря
на изискванията на на т. 9 от раздел 13.2 от Условията за кандидатсване, утвърдени със Заповед
№ РД 09-522 от 03.07.2020 година, проектното предложение с № BG06RDNP001-4.008-0599 в
ИСУН от 30.09.2020 г. на ЕТ Петър Генов не се допуска до техническа и финансова оценка.
Проектното предложение № BG06RDNP001-4.008-0416 на "МОНКОВ И СИНОВЕ" ЕООД не
отговаря на изискването на раздел 11.1. Критерии за допустимост на кандидатите, точка 2,
подусловие г): „ако кандидатите са юридически лица, трябва да са получили за предходната или
текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по
схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова
помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на
земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена
публична финансова помощ“ от Условията за кандидатстване.

6

BG06RDNP001-4.008-0536 Димитър Пенчев Ташев

7

BG06RDNP001-4.008-0519

Валентин Иванчов Борисов

8

BG06RDNP001-4.008-0466

Спас Детелинов Павлов

Проектното предложение № BG06RDNP001-4.008-0536 в ИСУН на кандида Димитър Пенчев
Ташев не отговаря на изискването на т. 10 към Раздел 14.2. „Условия за допустимост на
Закупуване на специализирана земеделска разходите“, т. 3 към Раздел 17 “Хоризонтални политики“ от Условията за кандидатстване, не са
техника за нуждите на животновъдно
представени документи съгласно т. 22 към Раздел 24.1. „Списък с общи документи“, т. 30 към
стопанств
Раздел 24.“ Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ и не отговаря на
т. 4 от Раздел 9. „Минимален и максимален размер на допустимите разходи“ от Условията за
кандидатстване.
Проектното предложение с № BG06RDNP001-4.008-0519 на кандидата Валентин Иванчов
Борисов не отговаря на изискванията на т. 7, т. 9 и т. 15 от раздел 13.2 „Условия за допустимост
на дейностите“, във връзка с липсата на документа по т. 8 от Раздел 24.1 „Списък с общи
документи“, както и на изискванията на т. 10 от Раздел 14.2. „Условия за допустимост на
разходите“, във връзка с липсата на документи по т. 25 и т. 26 от Раздел 24.1 „Списък с общи
Инвестиции в материални активи в
документи“, и на изискванията на т. 15, изречение последно от Раздел 13.2. Условия за
земеделското стопанство на ЗП Валентин
допустимост на дейностите, предвид липсата на документите по т. 3, т. 7, т. 12 и т. 30 от Раздел
Иванчов Борисов
24.1 „Списък с общи документи“ и на основание т. 3, буква „б” и т. 8 от раздел 21.2 „Оценка на
административно съответствие и допустимост” от Условията за кандидатстване, утвърдени със
Заповед № РД 09-522 от 03.07.2020 година, проектното предложение с № BG06RDNP001-4.0080519 в ИСУН от 30.09.2020 г. на Валентин Иванчов Борисов не се допуска до техническа и
финансова оценка.
Проектното предложение на СПАС ДЕТЕЛИНОВ ПАВЛОВ с идентификационен №
BG06RDNP001-4.008-0466 в ИСУН не е допуснато до техническа и финансова оценка по чл. 19
от ПМС №162 от 5 юли 2016 година на основание: 1. Несъответствие с точка 1.3 от Раздел 11.2.
„Критерии за недопустимост на кандидатите“ към Условията за кандидатстване по Процедура
чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор
Животновъдство“ по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4
„Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. 2. Не представяне на документи по
точки 4; 5; 6 и 7 от уведомление с регистрационен BG06RDNP001-4.008-0466-M001 от
10.09.2021 г. е в несъответствие с точки 12; 22; 25; 26 и 30 от Раздел 24.1. „Списък с общи
МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СТОПАНСТВО - документи“ към Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001ЗП СПАС ДЕТЕЛИНОВ ПАВЛОВ
4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“. 3. Непълнота и липсата
на изчерпателна информация по точка 8 от уведомление с регистрационен BG06RDNP001-4.0080466-M001 от 10.09.2021 г. е в несъответствие с точка 1 от Раздел 17 „Хоризонтални политики“
към Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 „Целеви
прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“. 4. Непълнота, липсата на
изчерпателна информация и документи по точки: 9 и 10 от уведомление с регистрационен
BG06RDNP001-4.008-0466-M001 от 10.09.2021 г., които са изискани във връзка спазване на
изискването по точка 7 от раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ към Условията за
кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски
стопани в сектор „Животновъдство“.

9

10

BG06RDNP001-4.008-0262

BG06RDNP001-4.008-0356

11

BG06RDNP001-4.008-0503

12

BG06RDNP001-4.008-0351

13

BG06RDNP001-4.008-0677

14

BG06RDNP001-4.008-0188

15

BG06RDNP001-4.008-0398

16

BG06RDNP001-4.008-0592

Любослав Недков Узунов

Закупуване на земеделска техника.

Проектното предложение на ЛЮБОСЛАВ НЕДКОВ УЗУНОВ с идентификационен №
BG06RDNP001-4.008-0262 в ИСУН не е допуснато до техническа и финансова оценка по чл. 19
от ПМС №162 от 5 юли 2016 година на основание: 1. Непълнота, липса на изчерпателна
информация по точки: 1; 2; 3; 4; 5; 6 и 7 от уведомление с регистрационен BG06RDNP001-4.0080262-M001 от 10.09.2021 г., които са изискани във връзка спазване на изискването по точка 7 от
раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ към Условията за кандидатстване по
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор
„Животновъдство“ по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4
„Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г.; 2. Несъответствие с точка 2 от Раздел
13.2. „Условия за допустимост на дейностите“ към Условията за кандидатстване по Процедура
чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 "Целеви прием за земеделски стопани в сектор
Животновъдство“ по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4
„Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. ; 3. Несъответствие с точка 10 от
Раздел 14.2. „Условия за допустимост на разходите“ към Условията за кандидатстване по
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор
Животновъдство“ по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4
„Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г.

КАРАС ООД

Инвестиции в материални активи в
земеделското стопанство на фирма
"Карас" ООД

Проектното предложение на ''КАРАС'' ООД не отговаря на изискванията на т.1, т.7-9 и т.15 и
т.21 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“, т.3, т.7, т.8, т.10, т.12, т.22, и т.25
от Раздел 24.1 Списък с общи документи, във връзка със спазването на изискванията на Раздел
13.2 от Условията за кандидатстване по подмярката, утвърдени със Заповед № РД 09-522 от
03.07.2020г., изменена със Заповед № РД 09-754 от 26.07.2021г.

Изграждане на животновъден обект "Кравеферма за 120 млекодайни крави"

Проектното предложение на Х.ДЕВ ГРУП“ ЕООД не отговаря на изискванията на т. 2. б. а), б) и
в) от Раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условията за кандидатстване,
утвърдени със Заповед №РД 09-522 от 03.07.2020г., изменена със Заповед № РД 09-754 от
26.07.2021г. Също така проектното предложение не отговаря на изискванията на т.2, т.19 и т.21
от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“, т.12, т.13, т.14, т. 17, т.19, т.20, т.22 и
т.31 от Раздел 24.1 Списък с общи документи, във връзка със спазването на изискванията на
Раздел 13.2 от Условията за кандидатстване по подмярката, утвърдени със Заповед №РД 09-522
от 03.07.2020г., изменена със Заповед № РД 09-754 от 26.07.2021г.

Х.ДЕВ ГРУП ЕООД

Проектното предложение на ЕТ "Недялка Мавродиева – Нел-Пропърти" не отговаря на
Закупуване на технологично оборудване за
изискванията на т. 2. б. а) и б. в) от Раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ от
ЕТ "Недялка Мавродиева - НЕЛ кравеферма
- Пропърти"в с. Борово, община Гоце
Условията за кандидатстване, Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед №РД 09-522
Делчев
от 03.07.2020г., изменена със Заповед № РД 09-754 от 26.07.2021г.
Във връзка с настъпилото форсмажорно обстоятелство - смърт на кандидата Антоанета
ЗАКУПУВАНЕ НА ТРАКТОР И
Атанасова Палешникова, проектно предложение с № BG06RDNP001-4.008-0677 в ИСУН на
Антоанета Атанасова Палешникова
ХРАНИЛКИ
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.
Проектното предложение с № BG06RDNP001-4.008-0188 не отговаря на изискванията на т. 2,
Закупуване на земеделска техника за
буква в) от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ и т. 6 от Раздел 13.2
Цветелин Атанасов Стефанов модернезиране на Биологична козеферма в
„Условия за допустимост на дейностите“ във връзка с дефиницията на понятието „действащ
с. Градище, общ. Левски, обл. Плевен
животновъден обект“ от Условията за кандидатстване.
Закупуване на трактор, челен товарач и
Кандидатът ПЕТЪР МИТКОВ ГЕОРГИЕВ не отговаря на изискванията т. 7, т. 12, т. 25, т. 30 и т.
Петър Митков Георгиев
ролонна сламопреса за нуждите на
31 от Раздел 24.1. „Списък с общи документи“ от Условията за кандидатстване, както и т. 10 от
животновъдното стопанство
раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“ от Условията за кандидатстване.
Закупуване и въвеждане в експлоатация на
доилно оборудване, съоръжения за
съхраняване на прясно мляко, оборудване
ИЛИАН ТОДОРОВ КОДИНОВ
за отглеждане на крави и телета, фуражни
съоръжения за нова кравеферма в
стопанството на Илиян Кодинов

Кандидатът ИЛИАН ТОДОРОВ КОДИНОВ не отговаря на изискванията т. 2, б. „в“ от раздел
11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ във връзка с т. 31 от раздел 24.1. „Условия за
допустимост на разходите“ от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-522
от 03.07.2020 година, изменена със Заповед № РД 09-754 от 26.07.2021г. и в тази връзка
проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0592 от 30.09.2020г. на ИЛИАН ТОДОРОВ
КОДИНОВ не се допуска до техническа и финансова оценка.

Кандидатът ЕФРАИМ МУСТАФОВ ХАЛИЛОВ не отговаря на изискванията на т. 2, б. „в“ от
раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ във връзка с т. 31 от раздел 24.1.
„Условия за допустимост на разходите“ от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед
№ РД 09-522 от 03.07.2020г., изменена със Заповед № РД 09-754 от 26.07.2021г. и в тази връзка
проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0679 от 30.09.2020г. на ЕФРАИМ МУСТАФОВ
ХАЛИЛОВ не се допуска до техническа и финансова оценка.
Проектното предложение на кандидата ЛЕВЕНТ РАМАДАНОВ ЧОБАНОВ не отговаря на
изискванията на т.1, т.7-9 и т.15 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“, т. 23 от
Раздел 14.2. „Условия за допустимост на разходите”, т.5, т.8, т.12, и т.31 от Раздел 24.1 Списък с
общи документи, във връзка със спазването на изискванията на Раздел 13.2 от Условията за
кандидатстване по подмярката, утвърдени със Заповед № РД 09-522 от 03.07.2020г., изменена
със Заповед № РД 09-754 от 26.07.2021г.

17

BG06RDNP001-4.008-0679

Повишаване биосигурността в млечна
ЕФРАИМ МУСТАФОВ ХАЛИЛОВ
животновъдна ферма

18

BG06RDNP001-4.008-0680

Левент Рамаданов Чобанов

Закупуване на земеделска техника

BG06RDNP001-4.008-0123

"АКТИВ ФАРМ" ЕООД

ЗАКУПУВАНЕ НА МАШИНИ,
СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ ЗА
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА
ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ
Кандидатът „АКТИВ ФАРМ“ ЕООД не отговаря на изискванията т. 13, т. 22 и т. 25 от Раздел
ПРОДУКТИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА
24.1. „Списък с общи документи“ от Условията за кандидатстване, както и т. 2, т. 21 или т. 22 от
ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА БИО
раздел 13.2 „Условия за допустимост на разходите“ от Условията за кандидатстване
СИГУРНОСТ В СЪЩЕСТВУВАЩА
СВИНЕФЕРМА В СЕЛО САМОВОДЕНЕ,
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

BG06RDNP001-4.008-0542

Модернизиране на стопанството на ЗП
Иван Георгиев Янакиев, чрез инвестиция в
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ
оборудване със земеделска техника и
инвентар
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Реализиране на инвестиции в земеделска
техника за целите на повишаването
конкурентоспособността в земеделско
стопанство в село Полетинци.
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BG06RDNP001-4.008-0557

Мариян Иванов Гавазки

22

BG06RDNP001-4.008-0097

Повишаване на конкурентоспособността
Добрина Златанова Анадолиева чрез биосигурност на месодайно
животновъдно земеделско стопанство

Кандидатът Иван Георгиев Янакиев не отговаря на изискванията на т. 2, б. „в“ от раздел 11.1.
„Критерии за допустимост на кандидатите“ във връзка с т. 31 от раздел 24.1. „Условия за
допустимост на разходите“ от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-522
от 03.07.2020г., изменена със Заповед № РД 09-754 от 26.07.2021г. и в тази връзка проектно
предложение BG06RDNP001-4.008-0542 на Иван Георгиев Янакиев не се допуска до техническа
и финансова оценка.
Проектното предложение с № BG06RDNP001-4.008-0557 на кандидата Мариян Иванов Гавазки
не отговаря на изискванията на т. 3 и т. 8 от Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ от
Условията за кандидатстване, което е в несъответствие с т. 3, буква „б” от раздел 21.2 „Оценка
на административно съответствие и допустимост” от Условията за кандидатстване, утвърдени
със Заповед № РД 09-522 от 03.07.2020 година, проектното предложение с № BG06RDNP0014.008-0557 в ИСУН от 27.09.2020 г. на Мариян Иванов Гавазки не се допуска до техническа и
финансова оценка.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.2, буква „б“ от подраздел 11.1.
„Критерии за допустимост на кандидатите“ от раздел 11. „Допустими кандидати“ от Условията
за кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за
земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на ПРСР за периода 2014-2020 г., а
именно: „Финансова помощ по процедурата се предоставя на земеделски стопани, които към
датата на подаване на ПП имат минимален стандартен производствен обем на земеделското
стопанство не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро. Добрина Златанова
Анадолиева към дата на подаване /24.09.2020г./ на проектно предложение с идентификационен
№ BG06RDNP001-4.008-0097 в ИСУН има стандартен производствен обем на земеделското си
стопанство в размер на 6 629,92 евро.
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Модернизация чрез биосигурност в
месодайно животновъдно стопанство

BG06RDNP001-4.008-0325

Ивайло Митков Енчев

BG06RDNP001-4.008-0415

Закупуване на земеделска техника за
модернизиране на животновъдно
Владислава Росенова Владимирова
стопанство от месодайни крави в с.
Жиленци, общ. Кюстендил, обл.
Кюстендил

Модернизиране на животновъдното
стопанството на ЗП Таня Иванова
Тушинова, чрез инвестиция в ремонтни
дейности

Проектно предложение с № BG06RDNP001-4.008-0325 в ИСУН по Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по
подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални
активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. не се допуска до
техническа и финансова оценка във връзка с условията на т. 1 от Раздел II „ Критерии за
допустимост, критерии за оценка, ангажименти и други задължения на бенефициентите“ от
Условията за изпълнение на одобрени проекти, а именно: „За периода от датата на подаване на
проектното предложение до изтичане на срока за мониторинг бенефициентите са длъжни да
спазват критериите за допустимост, посочени в раздел 11.1. „Критерии за допустимост на
кандидатите“ от Условията за кандидатстване с изключение на т. 2, буква „аа.“.
Проектно предложение №BG06RDNP001-4.008-0415 на кандидата Владислава Росенова
Владимироване отговаря на изискванията на т. 2, буква б) от раздел 11.1. Критерии за
допустимост на кандидатите и на т. 18 от Раздел 13.2. Условия за допустимост на дейностите от
Условията за кандидатстване.
Проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0586 не отговаря на изискванията на т. 9 от
раздел 13.2. Условия за допустимост на дейностите и т. 8 от раздел 24.1. Списък с общи
документи, т. 16 от раздел 13.2 Условия за допустимост на дейностите, т. 2 от раздел 13.2.
Условия за допустимост на дейностите, т. 2 от раздел 24.1. Списък с общи документи, т. 7 от
раздел 24.1. Списък с общи документи, т. 22 от раздел 24.1. Списък с общи документи, т. 19 от
раздел 13.2 Условия за допустимост на дейностите, т. 9 от раздел 14.2 „Условия за допустимост
на разходите“, т. 10 от раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“, т. 3 от раздел 14.3.
Недопустими разходи и на основание т. 11 от Раздел 21.2 Оценка на административно
съответствие и допустимост от Условията за кандидатстване.
Бизнес планът към проеткно предложение № BG06RDNP001-4.008-0543 не доказва
икономическата жизнеспособност на проектното предложение и стопанството за периода на
изпълнение, което е в противоречие с т. 9 от раздел 13.2. Условия за допустимост на дейностите
от Условията за кандидатстване.
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BG06RDNP001-4.008-0586

Таня Иванова Тушинова
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BG06RDNP001-4.008-0543

"Реконструкция на кравеферма и
закупуване на оборудване и техника за
ВЕЛИЗАР СЕРАФИМОВ ГОРАНОВ
стопанството, в съответствие със
стандарти за биосигурност”
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BG06RDNP001-4.008-0391

МАЯ КИРИЛОВА ПЕТРОВА

BG06RDNP001-4.008-0564

Проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0564 на кандидата ЗАФЕР РАМАДАНОВ
РАМАДАНОВ не отговаря на изискванията на т.2, буква в) от раздел 11.1. „Критерии за
допустимост на кандидатите“ от Условията за кандидатстване („да са собственици или
Инвестиции за подобряване в
ползватели на действащи животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за
биосигурността на земеделско стопанство ветеринарномедицинската дейност”), т.1 и т.7-9 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на
ЗАФЕР РАМАДАНОВ РАМАДАНОВ
на ЗП ЗАФЕР РАМАДАНОВ
дейностите“, т.8 и т.31 от Раздел 24.1 Списък с общи документи, във връзка със спазването на
РАМАДАНОВ
изискванията на Раздел 13.2 от Условията за кандидатстване по подмярката, утвърдени със
Заповед № РД 09-522 от 03.07.2020г., изменена със Заповед № РД 09-754 от 26.07.2021г. В тази
връзка проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0564 от 30.09.2020г. на ЗАФЕР
РАМАДАНОВ РАМАДАНОВ не се допуска до техническа и финансова оценка.
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Инвестиции в материални активи в
земеделското стопанство на ЗП Мая
Кирилова Петрова

Проектното предложение № BG06RDNP001-4.008-0391 от 29.09.2020 г. на МАЯ КИРИЛОВА
ПЕТРОВА не се допуска до техническа и финансова оценка на основание т. 2, буква „б“ към
Раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условията за кандидатстване
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BG06RDNP001-4.008-0425

BG06RDNP001-4.008-0347

МЮКЕРЯМ САЛИ ХАЛИЛ

"Агро Лоджик"

„Закупуване на селскостопанска техника
за отглеждане на крави“

В процеса на оценка на административно съответствие и допустимост на проектното
предложение и по конкретно при извършване на проверки по отношение на представените
документи, заявени данни и други обстоятелства е установено, че към дата 14.11.2021 г. е
настъпило форсмажорно обстоятелство – смърт на кандидата Мюкерям Сали Халил, видно от
Система RegiX, което води до обективна невъзможност за изпълнение на задълженията от
страна на кандидата, поради настъпило форсмажорно обстоятелство. По смисъла на чл. 2, § 2, б.
„а“ от Регламент 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика,
смърт на бенефициента има характер на непреодолима сила/извънредни обстоятелства, съгласно
„Обяснителни бележки“ към Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по
подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални
активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. С оглед на
описаното, проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0425 от 29.09.2020 г. на Мюкерям
Сали Халил не се допуска до техническа и финансова оценка на основание чл. 34, ал. 1 от
ЗУСЕСИФ и чл. 18, ал. 3 от Постановление № 162 от 05.07.2016 г. за определянена детайлни
правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от
европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

Технологична модернизация и
подобрявнае на биосигурността в "Агро
Лоджик" ООД

Представеният от кандидата бизнес план не доказва икономическата жизнеспособност на
проектното предложение и стопанството за периода, посочен в т. 7, и постигането на
показателите, посочени в Приложение № 5. В тази връзка поради несъответствие с изискванията
на т. 7 и т. 9 от Раздел 13.2. Условия за допустимост на дейностите, във връзка с т. 11 и т. 15 от
Раздел 14.3. „Недопустими разходи“ и т. 7 и т. 9 от раздел 14.2. „Условия за допустимост на
разходите“ от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-522 от 03.07.2020
г., проектното предложение с № BG06RDNP001-4.008-0347 не се допуска до техническа и
финансова оценка.
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BG06RDNP001-4.008-0658

Андрей Кръстев Андреев

Повишаване на конкурентоспособността
на животновъдното стопанство на ЗП
Андрей Андреев

ПП № BG06RDNP001-4.008-0658 на кандидата Андрей Кръстев Андреев не отговаря на: Изискването да е окомплектовано проектното предложение във връзка с раздел 24.1. Списък с
общи документи от Условията за кандидатстване (липсват сканирани копия на Бизнес план и на
Основна информация за проектното предложение и таблица за допустимите инвестиции) и не е
представена декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП по т. 7 към раздел 24.1.; - Изискването на т. 6
от раздел 13.2 Условия за допустимост на дейностите от Условията за кандидатстване - не е
представен документ за регистрация по чл.137 от ЗВД за животновъден обект с № 8940-0117, в
който се отглеждат овцете, към датата на кандидатстване; - Изискването на т. 10 от Раздел 14.2.
Условия за допустимост на разходите от Условията за кандидатстване - Решението за избор на
доставчика е след датата на договора с избрания доставчик (за цялата инвестиция по проекта).
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BG06RDNP001-4.008-0656

Станимир Стойчев Желев

Закупуване на земеделска техника за
нуждите на животновъдно стопанство (
кравеферма ) в с. Кошарица, обл. Бургас

Проектното предложение с № BG06RDNP001-4.008-0656 не отговаря на изискванията на т.2,
буква "а" от Раздел 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", както и на т.2, т.15, т.19 и
т.21 от Раздел 13.2 "Условия за допустимост на дейностите" на Условията за кандидатстване.
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BG06RDNP001-4.008-0585

"ТРЕЙС АНГЪС ФАРМ" ЕООД

„Етапно изграждане на био ферма за
порода „Абърдийн Ангус“

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.7, т.8, т.9, т.16, т.17 и т.21 от Раздел
13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ на Условията за кандидатстване.

"АДАН-Н" ЕООД гр.ВИДИН

Кандидатът "АДАН - Н" ЕООД не отговаря на изискванията на т. 1, буква "а" от раздел 11.1
„Критерии за допустимост на кандидатите“ във връзка с т. 5, т. 10, т. 13, т. 14 от Раздел 24. 1
"Списък с общи документи" във връзка съответно с т. 2, буква "б" от раздел 11.1 "Критерии за
„Допълнителни инвестиции за повишаване
допустимост на кандидатите", т. 10 от раздел 14.2 "Условия за допустимост на разходите" т.2 и т.
на биосигурността в стопанството за
19.1 от раздел 13.2 "Условия за допустимост на дейностите", т. 7 и т. 21, букви "б", "в" и "г" от
отглеждане на животни в свинеферма
раздел 13.2 "Условия за допустимост на дейностите" във връзка с условията на т. 3, буква "б" от
УПИ I-за свинекомплекс, кв.37,
раздел 21.2 "Оценка на административно съответствие и допустимост" от Условията за
с.Новоселци, общ.Видин“
кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-522 от 03.07.2020 г., изменена със Заповед №
РД 09-754 от 26.07.2021 г. и проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0413 от 29.09.2020
г. на „АДАН-Н“ ЕООД не се допуска до техническа и финансова оценка.
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BG06RDNP001-4.008-0413
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BG06RDNP001-4.008-0378

BG06RDNP001-4.008-0404

BG06RDNP001-4.008-0433

BG06RDNP001-4.008-0608

Сашко Бориславов Джаджаров

Закупуване на оборудване за
модернизиране на животновъдното
стопанство на ЗП Сашко Бориславов
Джаджаров

Офертите от "Ивана Агро" ЕООД с ЕИК 203996929 и "Фенс Конструкт" ЕООД с ЕИК 203617069
не отговарят на дефиницията за "независими оферти" от Условията за кандидатстване, съответно
не е изпълнено изискването за допустимост по т. 10 на раздел 14.2. Условия за допустимост на
разходите на Условията за кандидатстване. Разходите за закупуване на техника са недопустими
на основание чл. 19, ал. 7, т. 1 от Постановление № 162 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., а
разходите за бизнес план са недопустими на основание чл. 19, ал. 7, т. 1 и т. 4 от същото
Постановление.

Петър Маринов Керемидчиев

ЗАКУПУВАНЕ НА ТРАКТОР И
ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 7 и т. 9 от Раздел 13.2. Условия за
допустимост на дейностите, във връзка с т. 15 от Раздел 14.3. „Недопустими разходи“ и т. 7 и т.
9 от раздел 14.2. „Условия за допустимост на разходите“ от Условията за кандидатстване,
утвърдени със Заповед № РД 09-522 от 03.07.2020 г. и проектно предложение с №
BG06RDNP001-4.008-0404 не се допуска до техническа и финансова оценка.

Закупуване на земеделска техника.

Кандидатът РУМЕН СТОЯНОВ СИРАКОВ не отговаря на изискванията на т. 1, буква "а" от
раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ във връзка с изискванията на т. 7 и т. 15
от раздел 13.2. „Условия за допустимост на дейностите“, т. 10 от раздел 14.2. „Условия за
допустимост на разходите“ във връзка с обяснителни забележки „Съпоставими оферти - Оферти,
които отговарят на запитването за оферта на кандидата и съдържат“, т. 3, т. 5 и т. 7 от раздел
24.1. „Списък с общи документи“ във връзка с т. 3, б. „б“ от раздел 21.2. „Оценка на
административно съответствие и допустимост“ от Условията за кандидатстване, утвърдени със
Заповед № РД 09-522 от 03.07.2020 г., изменена със Заповед № РД 09-754 от 26.07.2021 г. и
проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0433 от 29.09.2020 г. на РУМЕН СТОЯНОВ
СИРАКОВ не се допуска до техническа и финансова оценка.

Модернизация на ферма на Асафе
АСАФЕ-БЪЛГАРИЯ-ИСПАНИЯ
България Испания ЕООД

Кандидатът „АСАФЕ БЪЛГАРИЯ ИСПАНИЯ“ ЕООД не отговаря на изискванията на т. 1, буква
"а" от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ във връзка с изискванията на т. 7 и
т. 15 от раздел 13.2. „Условия за допустимост на дейностите“, т. 3, т. 4, т. 10, т. 12, т. 13 от
раздел 24.1. „Списък с общи документи“ във връзка с т. 3, буква „б“ от раздел 21.2. „Оценка на
административно съответствие и допустимост“, т. 14, т. 17, т. 19, т. 20 от раздел 24.1. „Списък с
общи документи“ във връзка с т. 19, т.19.1, т. 21 букви "б", "в" и "г" от раздел 13.2. "Условия за
допустимост на дейностите", т. 22 - 26 от раздел 24.1. „Списък с общи документи“ във връзка с
т. 9 и 10 от раздел 14.2. "Условия за допустимост на разходите" от Условията за кандидатстване,
утвърдени със Заповед № РД 09-522 от 03.07.2020 г., изменена със Заповед № РД 09-754 от
26.07.2021 г. и проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0608 от 30.09.2020 г. на „АСАФЕ
БЪЛГАРИЯ ИСПАНИЯ“ ЕООД не се допуска до техническа и финансова оценка.

Румен Стоянов Сираков
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BG06RDNP001-4.008-0628

Инвестиции в земеделска техника в
Станислав Димитров Димитров земеделското топанство на ЗП Станислав
Димитров
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BG06RDNP001-4.008-0481

ТОДОР ГЕНОВ КОЛЕВ

Модернизация на животновъдното
стопанство на ЗП Тодор Генов Колев

Кандидатът СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ не отговаря на изискванията на т. 1, буква
"а" от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ във връзка с изискванията на т. 7 и
т. 15 от раздел 13.2. „Условия за допустимост на дейностите“, т. 3, т. 7, т. 12 и т. 30 от раздел
24.1. „Списък с общи документи“ във връзка с т. 3, б. „б“ от раздел 21.2. „Оценка на
административно съответствие и допустимост“, т. 22 - 26 от раздел 24.1. „Списък с общи
документи“ във връзка с т. 9 и 10 от раздел 14.2. "Условия за допустимост на разходите" от
Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-522 от 03.07.2020 г., изменена със
Заповед № РД 09-754 от 26.07.2021 г. и проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0628 от
30.09.2020 г. на СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ не се допуска до техническа и
финансова оценка.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.1 и т.7-9 от Раздел 13.2 „Условия за
допустимост на дейностите“, т.3, т. 5, т.7 и т.8 от Раздел 24.1 Списък с общи документи, във
връзка със спазването на изискванията на Раздел 13.2 от Условията за кандидатстване по
подмярката, утвърдени със Заповед № РД 09-522 от 03.07.2020г., изменена със Заповед № РД 09754 от 26.07.2021г.
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BG06RDNP001-4.008-0487

Георги Методиев Илиев

Повишаване на конкурентоспособността и
Проектното предложение на Георги Илиев не отговаря на изискванията на точка 1 от Раздел 9
биосигурносттана в животновъдно
„Минимален и максимален размер на допустимите разходи за конкретно проектно предложение“
земеделско стопанство на ЗП Георги
от Условията за кандидатстване
Методиев Илиев

Подобряване на мерките за биосигурност
в животновъдното стопанство на ЗП
Дешка Стоянова чрез инвестиции в
материални активи

Представеният от кандидата бизнес план не доказва икономическата жизнеспособност на
проектното предложение и стопанството за периода, посочен в т. 7, и постигането на
показателите, посочени в Приложение № 5. В тази връзка поради несъответствие с изискванията
на на т. 7 и т. 9 от Раздел 13.2. Условия за допустимост на дейностите, във връзка с т. 15 от
Раздел 13.2. Условия за допустимост на дейностите от Условията за кандидатстване, утвърдени
със Заповед № РД 09-522 от 03.07.2020 г. и проектно предложение с № BG06RDNP001-4.0080216 не се допуска до техническа и финансова оценка.

Борислав Неделчев Борисов

Инвестиции в материални активи в
земеделско стопанство в сектор
"Животновъдство" на Борислав Неделчев
Борисов ЗП

Представеният от кандидата бизнес план не доказва икономическата жизнеспособност на
проектното предложение и стопанството за периода, посочен в т. 7, и постигането на
показателите, посочени в Приложение № 5. В тази връзка поради несъответствие с изискванията
на т. 7 и т. 9 от Раздел 13.2. Условия за допустимост на дейностите, във връзка с т. 15 от Раздел
14.3. „Недопустими разходи“ и т. 7 и т. 9 от раздел 14.2. „Условия за допустимост на разходите“
от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-522 от 03.07.2020 г. и проектно
предложение с № BG06RDNP001-4.008-0331 не се допуска до техническа и финансова оценка.

BG06RDNP001-4.008-0558

"НАЙ 2017" ЕООД

"Разширение и технологична
модернизация на свинеферма с капацитет
до 200 броя свине и изграждане на
транжорна",ПИ 68792.182.1,местност
"Бановица",по кадастралната карта на
с.Логодаж,община Благоевград.

Проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0558 на„НАЙ 2017“ ЕООД не отговаря на
изискванията на т. 2. а) от Раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условията
за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-522 от 03.07.2020 г., изменена със Заповед №
РД 09-754 от 26.07.2021 г.
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BG06RDNP001-4.008-0195

Строителство на стопанска сградавторостепенна постройка на допълващо
ГРИГОР НИКОЛОВ ГРИГОРОВзастрояване с вертикална планировка и
ограда в УПИ VII-58, кв.8 по плана на
село Стража община Търговище
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BG06RDNP001-4.008-0142

МИТКО АНИЛОВ ТАТАРОВ
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BG06RDNP001-4.008-0106

"Реджина"ЕООД
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BG06RDNP001-4.008-0673

"СТОЙКОВ АГРО" ЕООД
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BG06RDNP001-4.008-0598

"БГ АГРО 2000" ЕООД
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BG06RDNP001-4.008-0216

BG06RDNP001-4.008-0331

Дешка Димитрова Стоянова

Проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0195 от 26.09.2020 г. на Григор Николов
Григоров не се допуска до техническа и финансова оценка на основание т. 12 и т. 13 към Раздел
24.1. „Списък с общи документи“ от Условията за кандидатстване и т. 10 към Раздел 14.2.
Условия за допустимост на разходите от Условията за кандидатстване, във връзка с т. 25 към
Раздел 24.1. „Списък с общи документи“ от Условията за кандидатстване, утвърдени със
Заповед № РД 09-522 от 03.07.2020г., изменена със Заповед № РД 09-754 от 26.07.2021 г.

Проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0142 не отговаря на изискванията на т. 7 и т. 9
Повишаване на конкурентоспособността и
от Раздел 13.2. Условия за допустимост на дейностите от Условията за кандидатстване,
бисигурността в животновъдно
утвърдени със Заповед № РД 09-522 от 03.07.2020 г. и не се допуска до техническа и финансова
стопанство
оценка.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 2, буква в) към Раздел 11.1.
„Критерии за допустимост на кандидатите“ във връзка с т. 31 към Раздел 24.1. „Списък с общи
Закупуване на техника за птицеферма за
документи“ и т. 6 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ от Условията за
бройлери
кандидатстване от Списък с общи документи от Условията за кандидатстване и в тази връзка
проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0106 от 24.09.2020г. не се допуска до техническа
и финансова оценка.
ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДА ЗА ЕДРИ
Бизнес плана не доказва икономическата жизнеспособност съгласно т. 9 от Раздел 13.2. Условия
ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ в ПИ 06896.76.37
за допустимост на дейностите от Условията за кандидатстване, представеният от кандидата
по КК и КР по плана на с. Буйновци,
бизнес план трябва да доказва икономическата жизнеспособност на проектното предложение и
ОБЩИНА ЕЛЕНА , ЗАКУПУВАНЕ НА
стопанството за периода, посочен в т. 7, и постигането на показателите, посочени в Приложение
ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ ЗА
№ 5.
СГРАДАТА ЗА ЕПЖ
Проектното предложение не отговаря на изискването на т. 9 раздел 13.2 "Условия за
Закупуване на трактор и инвентар
допустимост на дейностите" от Условията за кандидатстване.
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BG06RDNP001-4.008-0407

"В.Ц.-2014"ЕООД

Модернизиране на земеделското
стопанство на "В. Ц. - 2014" ЕООД

Проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0407 на"В.Ц.-2014"ЕООД не отговаря на
изискванията на т. 21 буква „а“, „г“ и “д“ от раздел 13.2 „Условия за допустимост на
дейностите“, т. 10 от раздел 14.2 “Условия за допустимост на разходите“, т. 4, т. 5, т. 18, т. 20, т.
22, т.25 т. 32 от Раздел 24.1 “Списък с общи документи“ от Условията за кандидатстване.

Модернизиране на кравеферма

След извършване на анализ на показателите за оценка ефективността на инвестицията и
финансовите показатели на бизнес плана е установено, че генерираните парични потоци от
дейността, за която се кандидатства не обезпечават жизнеспособността на настоящия проект. В
тази връзка проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 7 и т. 9 от Раздел 13.2.
"Условия за допустимост на дейностите" от Условията за кандидатстване по процедура чрез
подбор № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор
Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4
„Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 20142020 г.

BG06RDNP001-4.008-0100

Билял Саами Мехмед

BG06RDNP001-4.008-0314

Проектното предложение не отговаря на изискванията на точки т.7 т.8 т.12 и т. 25 от Раздел 24.1
Подобряване условията на работа в
Списък с общи документи, във връзка със спазването на изискванията на Раздел 13.2 от
ЕТ"Айра-Александър Айранов" животновъдното стопанство на ЕТ " АЙРА- Условията за кандидатстване по подмярката, утвърдени със Заповед №РД 09-522 от
АЛЕКСАНДЪР АЙРАНОВ"
03.07.2020г.В тази връзка проектнто предложение №BG06RDNP001-4.008-0314 от 29.09.2020г.
на ЕТ "АЙРА-АЛЕКСАНДЪР АЙРАНОВ“ не се допуска до техническа и финансова оценка.
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BG06RDNP001-4.008-0337

"НЕПАЛ-10"ЕООД

Подобряване на икономическите
резултати в животновъдната ферма на
НЕПАЛ-10 ЕООД
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BG06RDNP001-4.008-0437

Георги Борисов Братванов

ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА
ГОВЕДОВЪДСТВОТО В СЕЛО
ПАСКАЛЕВЕЦ

Йордан Неделчев Тодоров

Строителство на склад за земеделска
продукция и закупуване на земеделска
техника за подобряване условията на труд,
подобряване на хигиенните,
ветеринарните, фитосанитарните,
екологичните и други условия на
производство
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BG06RDNP001-4.008-0373
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BG06RDNP001-4.008-0518

Цялостно обновяване на кравеферма в с.
Юзгунай Айрединова Сакаджиева
Любеново
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BG06RDNP001-4.008-0353

Петрана Вангелова Христева

Модернизиране на ферма на ЗП Петрана
Христева

Кандидатът „НЕПАЛ - 10“ ЕООД не отговаря на изискванията на т. 2. а) от Раздел 11.1.
„Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условията за кандидатстване, както и на
изискванията на т.13, от Раздел 24.1 Списък с общи документи, във връзка със спазването на
изискванията на Раздел 13.2 от Условията за кандидатстване по подмярката, утвърдени със
Заповед №РД 09-522 от 03.07.2020г., изменена със Заповед № РД 09-754 от 26.07.2021г. В тази
връзка проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0337 от 29.09.2020г. на „НЕПАЛ - 10“
ЕООД не се допуска до техническа и финансова оценка.
Представеният от кандидата бизнес план не доказва икономическата жизнеспособност на
проектното предложение и стопанството за периода, посочен в т. 7, и постигането на
показателите, посочени в Приложение № 5. Проектното предложение на Георги Борисов
Братванов с №BG06RDNP001-4.008-0437 не отговаря на изискванията на т. 7, т. 8 и т. 9 от
Раздел 13.2. Условия за допустимост на дейностите, във връзка с т. 11 и т. 15 от Раздел 14.3.
„Недопустими разходи“ и т. 7 от раздел 14.2. „Условия за допустимост на разходите“ от
Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-522 от 03.07.2020 г. и същото не
се допуска до техническа и финансова оценка.
Проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0373 в ИСУН на кандидата Йордан Неделчев
Тодоров не отговаря на условията по т. 15 и т. 19, подточка 19.1. от Раздел 13.2. „Условия за
допустимост на дейностите“ на Условията за кандидатстване, в резултат на което проектно
предложение № BG06RDNP001-4.008-0373 от 29.09.2020 г. не се допуска до техническа и
финансова оценка.
Проектното предложение на Юзгунай Сакаджиева не отговаря на изискванията на точки 1, 2, 5,
7, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 25 и 30 от Раздел 24.1 „Списък с общи документи”, не отговаря на
изискванията на точки 2, 15, 19.1, 21 б), в), г) от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на
дейностите” и на т.2 от раздел 23 „Начин на подаване на проектните предложения/концепциите
за проектни предложения” от Условията за кандидатстване. Проектното предложение не се
допуска до техническа и финансова оценка.
Проектното предложение на Петрана Христева не отговаря на изискванията на точки 5, 7, 22, 25,
26 и 31 от Раздел 24.1 „Списък с общи документи”, не отговаря на изискванията на т. 13 и т.15
от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“, и на т.10 от раздел 14.2. „Условия за
допустимост на разходите“ от Условията за кандидатстване. Проектното предложение не се
допуска до техническа и финансова оценка.
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BG06RDNP001-4.008-0342

BG06RDNP001-4.008-0343

Поля Ангелова Иванова

Модернизиране на техниката на фермата
на ЗП Поля Иванова

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 7 и т. 9 от Раздел 13.2. Условия за
допустимост на дейностите, във връзка с т. 11 и т. 15 от Раздел 14.3. „Недопустими разходи“ и т.
7 от раздел 14.2. „Условия за допустимост на разходите“ от Условията за кандидатстване,
утвърдени със Заповед № РД 09-522 от 03.07.2020 г. и проектно предложение с №
BG06RDNP001-4.008-0342 не се допуска до техническа и финансова оценка.

Гюлзар Мехмед Ибрям

Инвестиции в закупуване на земеделска
техника с цел повишаване
конкурентноспособността на ЗП Гюлзар
Ибрям

Проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0343 в ИСУН не отговаря на изискванията на т.
10 от раздел 14.2. „Условия за допустимост на разходите“ във връзка с връзка с т. 25 към Раздел
24.1. „Списък с общи документи“ от Условията за кандидатстване утвърдени със Заповед № РД
09-522 от 03.07.2020 г., изменена със Заповед № РД 09-754 от 26.07.2021 г. и проектно
предложение с № BG06RDNP001-4.008-0343 не се допуска до техническа и финансова оценка.
Проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0523 в ИСУН на кандидата „ХАН-2004“ ЕООД
не отговаря на изискванията на т. 2 а), б) и в) от Раздел 11.1. „Критерии за допустимост на
кандидатите“ от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед №РД 09-522 от
03.07.2020г., изменена със Заповед № РД 09-754 от 26.07.2021г. Също така проектното
предложение не отговаря на изискванията на т.2, т.19 и т.21 от Раздел 13.2 „Условия за
допустимост на дейностите“, т.12, т.13, т.14, т. 17, т.19, т.20, т.22, т.25 и т.31 от Раздел 24.1
Списък с общи документи, във връзка със спазването на изискванията на Раздел 13.2 от
Условията за кандидатстване по подмярката, утвърдени със Заповед №РД 09-522 от 03.07.2020г.,
изменена със Заповед № РД 09-754 от 26.07.2021г. В тази връзка проектно предложение №
BG06RDNP001-4.008-0523 от 30.09.2020г. на „ХАН-2004“ ЕООД не се допуска до техническа и
финансова оценка.
Проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0473 не отговаря на изискванията на т.13, т.15,
т.18 от раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“, т. 10 от раздел 14.2 “Условия за
допустимост на разходите“, т.12, т.25 от Раздел 24.1 “Списък с общи документи“ от Условията
за кандидатстване.
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BG06RDNP001-4.008-0523

ХАН - 2004 ЕООД

Изграждане на животновъден обект "Кравеферма за 140 млекодайни крави"
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BG06RDNP001-4.008-0473

Янко Йорданов Тренчев

Инвестиции в материални активи в
животновъдния обект на "Янко Йорданов
Тренчев" ЗП

BG06RDNP001-4.008-0269

“ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНЕФЕРМА В
УПИ II-6,7 КВ.1 ПО ПЛАНА НА
С.ЗЛАТЕВЦИ – ОБЩ.ГАБРОВО“,
ПОДОБЕКТ – „КОНЕФЕРМА”,
ПОДОБЕКТ”КОНЮШНА ЗА МАЛКИ
НИКОЛАЙ ВИТАНОВ ИВАНОВКОНЧЕТА”, ПОДОБЕКТ –
„АДМИНИСТРАТИВНО БИТОВ БЛОК”,
ПОДОБЕКТ –„ВЕТЕРИНАРНО
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР”, ПОДОБЕКТ –
„ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА” и Закупуване
на технологично оборудване

Проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0269 в ИСУН на кандидата ЗП НИКОЛАЙ
ВИТАНОВ ИВАНОВ не отговаря на изискванията на т. 2, буква „в“ от раздел 11.1. „Критерии за
допустимост на кандидатите“ във връзка с т. 31 от раздел 24.1. „Условия за допустимост на
разходите“ от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-522 от 03.07.2020
година, изменена със Заповед № РД 09-754 от 26.07.2021г. и в тази връзка проектно
предложение № BG06RDNP001-4.008-0269 от 28.09.2020г. на ЗП НИКОЛАЙ ВИТАНОВ
ИВАНОВ не се допуска до техническа и финансова оценка.

BG06RDNP001-4.008-0580

Иван Антонов Ечев

„Подобряване на мерките за
биосигурност, хигиена и хуманно
отношение към животните в стопанство с
отглеждане на ЕПЖ, чрез изграждане на
нова покривна конструкция на
съществуваща жив. сграда, ажурна ограда
по източната граница на ПИ
43236.401.1104, гр. Левски, общ. Левски,
поставяне на метална шатра за съхранение
на фураж/сено и закупуване на
специализирано оборудване и техника“

Проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0580 в ИСУН на кандидата Иван Антонов Ечев
не отговаря на условията по т. 2 и т. 21, букви “б“ и „г“ от Раздел 13.2. „Условия за допустимост
на дейностите“ на Условията за кандидатстване, в резултат на което проектно предложение №
BG06RDNP001-4.008-0580 от 30.09.2020 г. не се допуска до техническа и финансова оценка.

Стойко Красимиров Георгиев

Проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0455 не отговаря на изискванията на т. 2 и т. 15
Закупуване на машини, съоръжения и
от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ на Условията за кандидатстване по
технологично оборудване за кравеферма в
процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор
с. Прогрес, общ. Момчилград, обл.
„Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4
Кърджали
„Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г.
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BG06RDNP001-4.008-0455
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BG06RDNP001-4.008-0610

BG06RDNP001-4.008-0440

BG06RDNP001-4.008-0478
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BG06RDNP001-4.008-0554
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BG06RDNP001-4.008-0664

70 BG06RDNP001-4.008-0389
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BG06RDNP001-4.008-0671

Ален Лефтеров Делиев

Йордан Трифонов Трифонов

ЕДИ 1993 ЕООД

Реновация в кравеферма и модернизация
на процесите в стопанство на ЗП Ален
Делиев

Проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0610 в ИСУН на кандидата Ален Лефтеров
Делиев не отговаря на условията по т. 2, 7, 8 и 9, подточка 19.2. на т. 19 и на т. 21, буква “а“ от
Раздел 13.2. „Условия за допустимост на дейностите“, както и на изискванията по т. 9 и 10 от
Раздел 14.2. Условия за допустимост на разходите на Условията за кандидатстване, в резултат на
което проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0610 от 30.09.2020 г. не се допуска до
техническа и финансова оценка.

Закупуване на земеделска техника и
изграждане на силозно стопанство

Проектно предложение с № BG06RDNP001-4.008-0440 на кандидата Йордан Трифонов
Трифонов не отговаря на условията на т. 13 от Раздел 24.1. Списък с общи документи от
Условията за кандидатстване. Също така то не отговаря на условията на т. 2, на условията на т.7
във връзка с т.6 от Раздел 13.2 Условия за допустимост на дейностите, не отговаря и на
условията на т. 9 и т.10 от Раздел 14.2 Условия за допустимост на разходите от Условията за
кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-522 от 03.07.2020 година.

ПТИЦЕФЕРМА - СГРАДА ЗА
КЛЕТЪЧНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА
КОКОШКИ-НОСАЧКИ ДО 20 000 БР

Проектно предложение с № BG06RDNP001-4.008-0478 на кандидата ЕДИ 1993 ЕООД не
отговаря на условията на т. 2, 19 и т. 21 от Раздел 13.2 Условия за допустимост на дейностите,
на т.9 и 10 от Раздел 14.2 Условия за допустимост на разходите от Условията за кандидатстване.
Също така проектното предложение не отговаря на условията на т.2 от Раздел 11.1. Критерии за
допустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09522 от 03.07.2020 година.

Проектно предложение с № BG06RDNP001-4.008-0554 на кандидата Хълми Юзеир Мюмюн не
отговаря на условията на т. 13 от Раздел 24.1. Списък с общи документи от Условията за
Повишаване на конкурентоспособността и кандидатстване. Също така проектното предложение не отговаря на условията на т. 2 от Раздел
Хълми Юзеир Мюмюн
биосигурносттана в животновъдна ферма 13.2 Условия за допустимост на дейностите и на т.10 от Раздел 14.2 Условия за допустимост на
разходите от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-522 от 03.07.2020
година.
Подобряване на цялостната дейност и
повишаване на конкурентоспособността
Във връзка с настъпило форсмажорно обстоятелство - смърт на кандидата ЗП ТОДОРКА
на ЗП Тодорка Владимирова Мутафчиева
ВЛАДИМИРОВА МУТАФЧИЕВА, проектно предложение с № BG06RDNP001-4.008-0664 в
Тодорка Владимирова Мутафчиева
чрез развитие на наличните материални
ИСУН на основание чл. 34, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и чл. 18, ал. 3 от Постановление № 162 на
мощности и въвеждането на нови
Министерски съвет от 5 юли 2016 г. не се допуска до техническа и финансова оценка.
технологии в производството на
биологични земеделски продукти.

Илкяр Мурад Халил

Закупуване на машини и съоръжения за
обезпечаване с фуражи на животновъдно
стопанство - кравеферма

Проектното предложение не отговаря на изискванията на: - т.2 от раздел „11.1. Критерии за
допустимост на кандидатите“: земеделските стопани към датата на подаване на проектното
предложение трябва да са собственици или ползватели на действащи животновъдни обекти,
регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност; - т. 6 от раздел
„13.2: Условия за допустимост на дейностите: подпомагат се проектни предложения, включващи
дейности, които са насочени към подобряване на производствения процес в действащи
животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД и/или изграждане на нови
животновъдни обекти; Не съществува съответствие с критерии за допустимост на кандидатите и
инвестиционните дейности и проектното предложение не отговаря на критериите за
административно съответствие и допустимост и не се допуска до техническа и финансова оценка
На основание т.5 от раздел „21.2. Оценка на административно съответствие и допустимост“ само
проектни предложения, преминали успешно оценка на административното съответствие и
допустимостта, подлежат на по-нататъшно разглеждане и оценка.

Чубуров ЕООД

Целеви прием за земеделски стопани в
сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1
„Инвестиции в земеделски стопанства“ от
мярка 4 „Инвестиции в материални
активи" от Програма за развитие на
селските райони за периода 2014-2020
година

Проектно предложение с № BG06RDNP001-4.008-0671 на кандидата „Чубуров” ЕООД не
отговаря на изискванията на т. 2 и т. 19 от раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“,
във връзка с липсата на документа по т. 13 и т.14 и т.15 от Раздел 24.1 „Списък с общи
документи“ от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-522 от 03.07.2020
година , като в резултат на това проектното предложение с № BG06RDNP001-4.008-0671 в
ИСУН от 30.09.2020 г. на „Чубуров” ЕООД не се допуска до техническа и финансова оценка.
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BG06RDNP001-4.008-0264

Лютвие Идризова Копанова

Модернизиране на стопанството на ЗП
Лютвие Идризова Копанова чрез
инвестиция в оборудване със земеделска
техника и инвентар
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BG06RDNP001-4.008-0265

МЕХМЕД КЕРИМ МЕХМЕД

Закупуване на оборудване за кравеферма

Борислав Стойчев Илиев

„Повишаване на конкурентоспособността
и подобряване на мерките за
биосигурност, хигиена и хуманно
отношение към животните в стопанство с
отглеждане на коне в необлагодетелстван
район на Северозападна България,
съгласно Наредба 44/2006 г. за
ветеринарномедицинските изисквания в
животновъдните обекти чрез закупуване
на специализирано оборудване и техника“
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BG06RDNP001-4.008-0271

Във връзка с настъпило форсмажорно обстоятелство - смърт на кандидата Лютвие Идризова
Копанова, проектно предложение с № BG06RDNP001-4.008-0264 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.
Проектно предложение с №BG06RDNP001-4.002-0265 в ИСУН на кандидата Мехмед Керим
Мехмед не отговаря на изискванията по т.13 от раздел 24.1 „Списък с общи документи“ от
Условията за кандидатстване.

Проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0271 в ИСУН не отговаря на изискванията на т.
7 и т. 9 от Раздел 13.2. Условия за допустимост на дейностите, във връзка с т. 11 и т. 15 от Раздел
14.3. „Недопустими разходи“ и т. 7 и т. 9 от раздел 14.2. „Условия за допустимост на разходите“
от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-522 от 03.07.2020 г. и
проектно предложение с № BG06RDNP001-4.008-0271 не се допуска до техническа и
финансова оценка.
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BG06RDNP001-4.008-0647

BG06RDNP001-4.008-0469

BG06RDNP001-4.008-0605

BG06RDNP001-4.008-0103

Изграждане на животновъден обект "КВАРТАЛНИ СДЕЛКИ" ЕООД
"Кравеферма за 115 млекодайни крави"

Проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0647 в ИСУН на кандидата „КВАРТАЛНИ
СДЕЛКИ“ ЕООД не отговаря на изискванията на т. 2 а), б) и в) от Раздел 11.1. „Критерии за
допустимост на кандидатите“ от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед №РД
09-522 от 03.07.2020 г., изменена със Заповед № РД 09-754 от 26.07.2021 г. Също така
проектното предложение не отговаря на изискванията на т.2, т.19 и т.21 от Раздел 13.2
„Условия за допустимост на дейностите“, т.12, т.13, т.14, т. 17, т.19, т.20, т.22, т.25 и т.31 от
Раздел 24.1 Списък с общи документи, във връзка със спазването на изискванията на
Раздел 13.2 от Условията за кандидатстване по подмярката, утвърдени със Заповед №РД 09522 от 03.07.2020г., изменена със Заповед № РД 09-754 от 26.07.2021г. В тази връзка
проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0647 от 30.09.2020 г. на „КВАРТАЛНИ
СДЕЛКИ“ ЕООД не се допуска до техническа и финансова оценка.

Нина Миткова Пановска

Проектното предложение № BG06RDNP001-4.008-0469 в ИСУН по Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.008 е видно, че кандидата НИНА МИТКОВА ПАНОВСКА не отговаря на
№ BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за изискванията на т. 4 от Раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ от
земеделски стопани в сектор
Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед №РД 09-522 от 03.07.2020 г., изменена
Животновъдство“ по подмярка 4.1
със Заповед № РД 09-754 от 26.07.2021 г. Също така проектното предложение не отговаря на
„Инвестиции в земеделски стопанства“ от изискванията на т. 15 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“, т. 10, т. 23 от
мярка 4 „Инвестиции в материални
Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите”, т. 2, т. 3, т. 5, т. 8, т. 12, т. 13, т. 22, т. 25
активи“ от Програмата за развитие на
и т. 26 от Раздел 24.1 Списък с общи документи, във връзка със спазването на
селските райони за периода 2014-2020
изискванията на Раздел 13.2 от Условията за кандидатстване по подмярката, утвърдени със
година.
Заповед №РД 09-522 от 03.07.2020г., изменена със Заповед № РД 09-754 от 26.07.2021г. В
тази връзка проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-06469 от 30.09.2020 г. на НИНА
МИТКОВА ПАНОВСКА не се допуска до техническа и финансова оценка.

Динко Хубенов Добрев

Проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0605 в ИСУН по Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.008 Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по
подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални
активи" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година е видно,
Закупуване на прикачен инвентар
проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 1 „Минималният размер на
сеносъбирач, балопреса, фуражосмесител
допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат е 29 337 лв.”
и косачка.
от Раздел 9 „Минимален и максимален размер на допустимите разходи за конкретно проектно
предложение” от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-522 от
03.07.2020 г. и проектно предложение с№BG06RDNP001-4.008-0605 не се допуска до
техническа и финансова оценка.

"Агро лайф 2020" ООД

Проектно предложение № BG06RDNP001-4.008-0103 в ИСУН по Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.008 е видно, че кандидатът „АГРО ЛАЙФ 2020"ООД не отговаря на
изискванията на т.7 от раздел 21.2 „Оценка на административно съответствие и допустимост“,
т.30 и т.7 от Раздел 24.1. „Списък с общи документи“, т.15 от Раздел 13.2 „Условия за
Модернизиране на земеделското стопанстводопустимост
на "Неси Агро"
ООД, чрез закупуване
техника
на дейностите“,
т. 9 и т.10наотземеделска
Раздел 14.2.
„Условия за допустимост на разходите“
към Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед №РД 09-522 от 03.07.2020г., изменена
със Заповед № РД 09-754 от 26.07.2021г. В тази връзка проектно предложение № BG06RDNP0014.008-0103 от 29.09.2020г. на „АГРО ЛАЙФ 2020"ООД не се допуска до техническа и финансова
оценка.

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 чрез ИСУН.

