
   
 

 

 „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ 

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ 

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г. 

   
Приложение №2 

към Протокол №2/08.09.2020  на КППП  

 С П И С Ъ К  

на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.417 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. към Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина 

 

№ 

по 

ред 

Рег.№/ на проектното 

предложение 

Наименование 

на 

кандидата 

Наименование на 

проектното предложение 

Основания за недопускане до техническа и финансова 

оценка 

1. 

 

BG06RDNP001-19.417-

0002 

ЗЕМЕДЕЛСКИ 

СТОПАНИН 

АНГЕЛ 

АСЕНОВ 

ХРИСТОВ 

"Инвестиции за 

модернизация и 

механизация на 

земеделското стопанство 

на млад земеделски 

стопанин Ангел Христов" 

1. Проектното предложение не отговаря на критериите за 

АСД поради недоказано съответствие с критериите за 

видове допустими кандидати по процедурата, описани в 

т. 11.1. от Условията за кандидатстване. След 

осъществена допълнителна комуникация и представени 

документи, кандидатът представя заявления за участия в 

масиви за ползване до ОСЗ Бяла Слатина, но не и 

изискуемите документи за собственост или ползване на 

земя или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от ЗСПЗЗ, за 

коя точно земя участва при изчисляването на 

минималния СПО.  

Съгласно Условията за канидатстване с цел оценка на 

критерия за допустимост по т.11.1 за доказване, че 

минималният СПО на земеделското им стопанство е не 



по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро се 

представят: 

- Декларация (по образец Приложение № 9 - представена 

след ДК) за изчисление на минималния СПО на 

стопанството през текущата стопанска година към 

момента на кандидатстване, и: 

-  регистрация на обработваната от кандидата земя и 

отглежданите животни в Интегрираната система за 

администриране и контрол (ИСАК); ИЛИ: 

- документ за собственост или ползване на земята или 

заповеди по чл. 37в, ал.4, 10 и 12 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, която 

участва при изчисляването на СПО; ИЛИ 

- анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на 

земеделския стопанин, издадени пореда § 14 от 

предходните разпоредби на Наредба № 19 от 29.01.1999 

г. за създаване и поддържане на регистър на земеделски 

стопани. 

В резултат на констатираните несъответствия по 

критериите за оценка и допустимост и след преглед на 

получените допълнителни документи и обосновки с 

пояснителна информация от страна на кандидата, 

проектното предложение не се допуска до ТФО и е 

отхвърлено на етап „Административно съответствие и 

допустимост“. 

2. 
BG06RDNP001-19.417-

0003 

„Трансойл – 

агро“ ЕООД 

"Закупуване на 

надграждащо оборудване за 

технологична модернизация 

на машинния парк на 

земеделски производител 

„Трансойл – агро“ ЕООД 

1. Бизнес планът /Приложение № 6/ е представен без 

подпис и печат на всяка страница и таблиците не са в 

цялостен вид. 

2. Таблиците към Бизнес план в електронен формат 

/Приложение № 6а/ са качени в ИСУН във формат „xls“. 

Не са попълнени данни за предходната година в таблици 

Т3, Т4.1, Т6, Т7, Т10, Т12. В таблица ТВ не е попълнен 

верния ЕИК на фирма АПЕ 2001. Видно от ФК и ТР, 

кандидатът има основна дейност с Код на организацията 



по КИД 2008 49.41 Товарен автомобилен транспорт, а не 

е попълнена таблица Т13 от бизнес плана - НПП от 

другите дейности. Не е попълнена таблица 4.4.1. и Т8 - 

ред амортизации за стари активи. В Раздел „Писмена 

обосновка на капацитета на техниката“, кандидатът 

посочва, че обработва площи над 3000 дка...., като липсва 

ясна обосновка на техническите характеристики и 

капацитета на земеделската техника, за която се 

предоставя финансова помощ, които трябва да 

съответстват на площта на обработваната от кандидата 

земя, с отглежданите култури. В таблиците към бизнес 

плана Т4.1., се включват 2247,20 дка обработваема земя. 

Не са представени пояснения относно установеното 

несъответствие на обработваемите земи и отглежданите 

култури. 

3. По отношение изискване на подхода ВОМР и чл. 21, 

ал. 1 т. 13 от Наредба 22, свързано с въздействието върху 

околната среда на инвестицията: Не е представено 

Решение или друг приложим документ за преценяване на 

необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда/решение по оценка 

на въздействие върху околната среда/решение за 

преценяване на необходимостта от извършване на 

екологична оценка/становище по екологична 

оценка/решение за преценка на вероятната степен на 

значително отрицателно въздействие/решение по оценка 

за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния 

орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по 

реда на ЗООС, ЗБР и/или ЗВ от компетентния орган по 

околна среда /МОСВ/РИОСВ/Басейнова дирекция.  

4. Представени са 2 оферти от фирми Агроин и Агроним 

за доставка на товарач, към които НЕ са представени 

отправените от кандидата запитвания за оферти. 

Съгласно Условията за кандидатстване, кандидатът 



следва да представи най-малко 3 съпоставими 

независими оферти, които съдържат наименованието на 

оферента, срока на валидност на офертата, датата на 

издаване на офертата, подпис и печат на оферента, 

подробна техническа спецификация на 

активите/услугите, цена, определена в левове или в евро 

с посочен ДДС за всяка отделна инвестиция в проекта 

ведно с отправени от кандидата запитвания за оферти, 

съгласно Приложение № 10 от ДП. 

5. В Раздел 2. Данни за кандидата от ФК - НЕ е посочен 

Код на проекта по КИД 2008. 

6. В Раздел 5. Бюджет (в лева) от ФК - кандидатът 

заявява II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ 

АКТИВИ/2.1.Телескопичен товарач с БФП 60%/71 820.00 

лева, СФ 40% / 47 880.00 лева при стойност на 

инвестицията/проекта 119 700.00 лева. Не са предтавени 

пояснения във връзка със заявеното съфинасниране, 

представляващо БФП в размер на 60%. 

7. Раздел 10. План за външно възлагане от ФК - НЕ е 

попълнен. 

8. В Раздел 11. Допълнителна информация необходима за 

оценка на проектното предложение от ФК, НЕ са 

попълнени подраздели: 

- Проектът осигурява заетост; 

- Проектът е с интегриран подход предполага свързаност 

с други участници от територията. 

9. Не е представена Декларация за наличната самоходна 

техника в стопанството /Приложение № 7/, придружена 

от копия на свидетелство за регистрация на земеделска и 

горска техника и талон за технически преглед за 

наличната в стопанството самоходна техника, на възраст 

до 7 години. Съгласно УК, представя се във формат 

„.рdf“, „.jpg“, като декларацията се попълва от 

земеделски стопани, кандидатстващи за закупуване на 



самоходна земеделска техника за обработка на почвата и 

прибиране на реколтата. 

10. Не е представена Декларация за изчисление на 

минималния СПО на стопанството през текущата 

стопанска година и/или предходната стопанска година 

/Приложение № 9/. 

11. Не е представено Решение за определяне на 

стойността на разхода, а когато избраната оферта не е с 

най-ниска цена и писмена обосновка за мотивите, 

обусловили избора. 

12. Не е представена декларация от оферентите „че са 

информирани, че нямат предимство пред останалите 

участници при провеждането на процедура за избор на 

изпълнител съгласно Постановление № 160 на МС от 

01.07.2016 г., в случай че са изпълнени условията на чл. 

50, ал. 2 от Закона за управление на средствата от 

европейските структурни и инвестиционни фондове“. 

13. Не е представена Справка-декларация за приходите от 

земеделски дейности и услуги или участие и 

подпомагане по схемата за единно плащане на площ, 

включително приход от получена публична финансова 

помощ за предходна финансова година, или последен 

приключен междинен период в годината на 

кандидатстване /Приложение № 11/. 

14. Представена е Инвентарна книга към датата на 

подаване на проектното предложение, която не е 

подписана от съставител и ръководител. 

15. Не е представено Решение на компетентния орган на 

ЮЛ за кандидатстване по реда на настоящите условия. 

16. Не е представена Справка за дълготрайните активи – 

приложение към счетоводния баланс за предходната 

финансова година и/или за последния отчетен период. 

Представят се във формат „pdf”, „jpg”.Задължително за 

кандидати ЮЛ и ЕТ. 



17. Не е представен Документ за собственост или 

ползване на земя или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от 

ЗСПЗЗ, точно която участва при изчисляването на 

минималния СПО. 

18. Не е представен Отчет за приходи и разходи за 

предходна финансова година. 

В резултат на констатираните несъответствия по 

критериите за оценка и допустимост и на основание, че 

кандидатът не е отговорил на уведомителното писмо, 

изпратено от КППП, проектното предложение 

BG06RDNP001-19.417-0003 не е допуснато до 

техническа и финансова оценка и е отхвърлено на етап 

„Административно съответствие и допустимост“. 

 

 

 


