
 

   

 

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове 

 

Извадка от Протоколи на Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура № 

BG06RDNP001-19.063 "МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица Подмярка 4.1 „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства" назначена със Заповед № 52/ 30.10.2018 г.,изменена със 

Заповед № 56/ 12.11.2018 г.   

 

РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

I. Оценка за Административно съответствие и допустимост (АСД) на проектните 

предложения: 

РЕШЕНИЕ № 1 от 22.11.2018 г.:  

При провеждане на комуникация с кандидатите председателят или секретарят да изпраща 

уведомления за отстраняване на констатираните нередовности, изготвени комплексно от КППП на 

базата на констатираните от оценителите пропуски и/или несъответствия, и/или непълноти, като 

приетия подход се описва в протокола. 

 

РЕШЕНИЕ № 1 от 29.11.2018 г.  

 

В срок до 30. 11. 2018 г. писмено да бъдат уведомени всички кандидати за изисканата 

допълнителна информация за отстраняване на констатираните нередовности в проектното 

предложение, съгласно оценителните листове. 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

До 07.12.2018 г. да бъдат прекъснати оценителните листа на всички външни оценители.  

За отстраняване на констатираните нередовности,  на основание Решение № 1 на КППП, прието на 

заседанието от 29. 11. 2018 председателят  изпрати писма до всички кандидати, като им беше 

даден седемдневен срок за отстраняване на нередовностите. Оценителните листове на оценителите 

бяха прекъснати до 7. 12. 2018 г.. Комуникацията с кандидатите се извършва чрез ИСУН 2020 

съгласно УК и с писмо на посочената във ФК електронна поща. 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

Проектно предложение BG06RDNP001-19.063-0008 от ЕТ „Гази - Зейнел Гази“ се отхвърля и не 

се допуска до разглеждане със следните мотиви: 

Съгласно условията за кандидатстване до оценка на етап административно съответствие и 

допустимост се допускат само проектни предложения подадени/регистрирани в срок до 17:00 часа 

на 30.10.2018 г. Проектното предложение се отхвърля и няма да бъде разглеждано, тъй като е 

регистрирано на 30.10.218 г. в 17:28 часа, т.е. след крайния срок за кандидатстване. 

 

РЕШЕНИЕ № 4 

 

 



Принципното становище на МОСВ се отнася единствено за закупуване на земеделска техника по 

реда на Наредба № 9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски 

стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г.  Представеното становище се отнася единствено за закупуването 

на земеделска техника и в него не са засегнати въпроси касаещи земеделските площи. 

 

РЕШЕНИЕ № 5 

 

При проектни предложения с непредставено Решение 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 (Регионална инспекция по околната среда и 

водите/Министерство на околната среда и водите/Басейнова дирекция) и позоваващи се  на 

принципното становище на МОСВ Изх. № 04-00-3055 /22.04.2015 г. да се извърши служебна 

проверка в Регистъра на защитените зони от Натура 2000 - Информационна система за 

защитени зони от екологична мрежа Натура 2000.  

 

РЕШЕНИЕ № 6 

 

Проектни предложения, чийто дейности са свързани със закупуване на земеделска техника и 

посочените в тях имоти или землища и при проектни предложения, в които не са конкретизирани 

имотите не попадат в границите на Натура 2000, констатирано след извършена служебна 

проверка, принципното становище на МОСВ Изх. № 04-00-3055 /22.04.2015 г. да се признае като 

документ релевантен на Решение 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 (Регионална инспекция по околната среда и водите/Министерство на околната 

среда и водите/Басейнова дирекция), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, 

Закона за биологичното разнообразие и/или Закона за водите. 

 

РЕШЕНИЕ № 7 

 

За проектни предложения, чийто дейности са свързани със закупуване на земеделска техника и 

посочените в тях имоти или землища и при проектни предложения, в които не са конкретизирани 

имотите попадат в границите на Натура 2000, констатирано след извършена служебна проверка е 

задължително представяне на Решение 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 (Регионална инспекция по околната среда и водите/Министерство на околната 

среда и водите/Басейнова дирекция), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, 

Закона за биологичното разнообразие и/или Закона за водите. Непредставянето на Решението води 

до отхвърляне на проектното предложение.  



РЕШЕНИЕ № 8 

 

Заявление за подпомагане с BG06RDNP001-19.063-0001 от кандидат ЗП Ася Асенова Асенова не 

преминава Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимост. Проектното 

предложение не отговаря на следните : 

1.Критерий № 5 от I група "Документите към формуляра за кандидатстване са прикачени във 

изискуемият формат".  Кандидатът не е представил подписано и сканирано Приложение № 5 - 

Таблица за допустими инвестиции във формат “pdf“, съгласно изискванията на раздел 24 от УК (I, 

т.1). 

От кандидата, с Уведомление за отстраняване на нередовности №59/30.11.2018 г., е изискано 

предоставянето на горепосоченото Приложение. Кандидатът не е представил подписано и 

сканирано Приложение № 5 - Таблица за допустими инвестиции във формат “pdf“, съгласно 

изискванията на раздел 24 от УК (I, т.1).  

 

2. Критерий № 2 от II група "Таблица за допустими инвестиции по образец на ДФЗ /Приложение 5 

от Документи за попълване" Кандидатът не е представил подписано и сканирано Приложение № 5 

- Таблица за допустими инвестиции във формат “pdf“, съгласно изискванията на раздел 24 от УК 

(I, т.1). 

 

3. Критерий № 41 от II група, "Представени са най-малко три съпоставими независими оферти в 

оригинал, които съдържат наименование 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 евро с посочен ДДС, ведно с направени от 

кандидата запитвания за оферти съгласно приложение № 16 /от Документи за попълване/ - не се 

отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима 

собственост, както и за разходи за извършени услуги от държавни или общински органи и 

институции". 

От кандидата, с Уведомление за отстраняване на нередовности №59/30.11.2018 г., е изискано 

предоставянето на коректно оформена оферта. В новопредставената оферта отново не е посочен 

адрес за контакт с оферента. 

4. Критерий №6 от IV група" Във формуляра за кандидатстване задължително е въведен 

индикаторът „допълнителни работни места в стопанството“  и той е количествено определен". От 

кандидата, с Уведомление за отстраняване на нередовности №59/30.11.2018 г., е изискано 

обяснение за констатираното несъответствие. Кандидатът представя информация, че не планира 

разкриването на нови работни места по настоящото ПП. 

5. Критерий №8 от IV група "Приложените оферти съдържат следните задължителни реквизити 

(важи за кандидати, които не са възложители по ЗОП) 

1. Име и адрес на оферента; 

2. Техническа спецификация, съответстваща на посочената в изпратеното запитване от страна на 

кандидата; 

3. Цена, включваща и описание на ДДС;  

4. Валидност на офертата. 

В представената оферта от Стойчеви 57-62 ООД за закупуване на земеделска техника не е посочен 

адрес за контакт с оферента. 

 

РЕШЕНИЕ № 9 

 



Заявление за подпомагане с BG06RDNP001-19.063-0003 от кандидат ЗП Милица Радостинова 

Русева не преминава Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимост. 

Проектното предложение не отговаря на следните : 

Проектното предложение не отговаря на следните : 

1. Kритерий № 5 от Група I “Документите към формуляра за кандидатстване са прикачени във 

изискуемият формат” и , критерий №2 от Група II „Таблица за допустими инвестиции по образец 

на ДФЗ /Приложение 5 от Документи за попълване/“ 

 

Към подаденото проектно предложение липсва  Таблица за допустими инвестиции по образец на 

ДФЗ /Приложение 5 от Документи за попълване/.От кандидата с Уведомление за отстраняване на 

нередовности с Изх. N 61/ 30.11.2018 г. е поискана допълнителна информация. Кандидатът не е 

предоставил отново Приложение 5 Таблица за допустими инвестиции във формат “xls“; 

 

2. Критерий № 7 от Група II“Представено е решение 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 (Регионална инспекция по околната среда и 

водите/Министерство на околната среда и водите/Басейнова дирекция), издадени по реда на 

Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и/или Закона за 

водите“ 

 

Към подаденото проектно предложение не е представено решение 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 

(РОИСВ/МОСВ/Басейнова дирекция), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, 

Закона за биологичното разнообразие и/или Закона за водите (когато е приложимо). От кандидата, 

с Уведомление за нередовности Изх. N 61/ 30.11.2018 г., е изискано предоставянето на 

горепосочения документ. Кандидатът предоставя на КППП Становище от МОСВ до ресорният 

заместник-министър в МЗГ с изходящ номер 04-00-3055/22.04.2015 г., относно необходимостта от 

провеждане на процедури по реда на Закона за опазване на околната среда за проекти, свързани 

със закупуване на земеделска техника, по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства" 

от ПРСР 2014-20120 г. Представеното становище касае единствено закупуването на земеделска 

техника, в него не са засегнати въпроси, касаещи земеделските площите, които ще бъдат 

обработвани с нея, и засягането на защитени зони от Натура 2000. Доколкото компетентният 

отговор по този въпрос е РИОСВ, този документ не е представен от кандидата, критерият не е 

изпълнен.  

 

 

РЕШЕНИЕ № 10 

 

Заявление за подпомагане с BG06RDNP001-19.063-0004 от кандидат ЗП АЛИ ХЮСЕИНОВ 

ЧАКЪРВЕЛИЕВ не преминава Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимост. 

Проектното предложение не отговаря на следните : 



1. Критерий № 7 от Група II “Представено е решение 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 (Регионална инспекция по околната среда и 

водите/Министерство на околната среда и водите/Басейнова дирекция), издадени по реда на 

Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и/или Закона за 

водите“. 

От кандидата, с Уведомление за нередности Изх. N 62/ 30.11.2018 г., е изискано предоставянето на 

горепосочения документ. Кандидатът предоставя вх. № от РИОСВ - Стара Загора, с който е 

внесено Уведомление за инвестиционно предложение. Също така се позовава на Становище от 

МОСВ до ресорният заместник-министър в МЗГ с изходящ номер 04-00-3055/22.04.2015 г., 

относно необходимостта от провеждане на процедури по реда на Закона за опазване на околната 

среда за проекти, свързани със закупуване на земеделска техника, по подмярка 4.1 „Инвестиции в 

земеделските стопанства" от Програма за развитие на селските райони 2014-20120 г. Становището 

касае единствено закупуването на земеделска техника, в него не са засегнати въпроси касаещи 

земеделските площи, които ще бъдат обработвани с нея. В тази връзка е извършена служебна 

проверка в Регистъра на защитените зони от Натура 2000 - Информационна система за защитени 

зони от екологична мрежа Натура 2000. Съгласно извършената справка, става ясно, че в 

землищата (съгласно регистрационната карта на земеделския производител - кандидат), където ще 

се използва земеделската техника предвидена за закупуване по проекта има защитени зони по 

НАТУРА 2000. Съгласно извършената проверка и съобразно Становището на МОСВ 

предоставянето на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда се счита за необходимо за настоящото.  

Документът не е представен от кандидата, критерият не е изпълнен.  

 

РЕШЕНИЕ № 11 

 

Заявление за подпомагане с BG06RDNP001-19.063-0005 от кандидат ЗП НЕДКО СТАНИМИРОВ 

МИХАЛЕВ не преминава Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимост. 

Проектното предложение не отговаря на следните : 

1.Критерии №5 от Група I „Документите към формуляра за кандидатстване са прикачени във 

изискуемият формат“ . 

Не е представено Приложение № 7 - бизнес план за 5-годишен период, с подпис, печат на всяка 

страница и сканиран във формат „pdf“, съгласно изискванията на раздел 24 от УК (I,т.11). 

Представени са само таблиците от бизнес плана във формат „еxls” по образец-Приложение № 7А. 

От кандидата, с Уведомление за отстраняване на нередовности Изх. N 63/ 30.11.2018 г., е изискано 

предоставянето на горепосочения документ. Кандидатът предоставя Приложение № 7 и 

Приложение № 7А с подпис, печат на всяка страница и сканирано във формат „pdf“.  

 

2.Критерий № 12 от Група II „Представен е бизнес план за 5-годишен период, а в случаите на 

инвестиции за създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни работи - 

за 10-годишен период - по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд 

"Земеделие" – Приложение № 7 и Приложение № 7А./от Документи за попълване/“. 

 

Не е представено Приложение № 7 - бизнес план за 5-годишен период, с подпис, печат на всяка 

страница и сканиран във формат „pdf“, съгласно изискванията на раздел 24 от УК (I,т.11). 



Представени са само таблиците от бизнес плана във формат „еxls” по образец-Приложение № 7А. 

От кандидата, с Уведомление за отстраняване на нередовности Изх. N 63/ 30.11.2018 г., е изискано 

предоставянето на горепосочения документ. Кандидатът предоставя Приложение № 7 и 

Приложение № 7А с подпис, печат на всяка страница и сканирано във формат „pdf“. Съпоставка с 

първоначално представените таблиците от бизнес плана във формат „еxls” по образец-Приложение 

№ 7А, показва разминаване в данните в Таблица 3; Таблица 6; Таблица 7; Таблица 10; Таблица 11. 

Съгласно раздел 23 от УК ,,Ред за оценяване на проектните предложения – ЕТАП 1: ОЦЕНКА НА 

АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТТА“ , отстраняването на 

нередовностите не може да води до подобряване качеството на проектното предложение. В тази 

връзка, допълнително предоставените от кандидата документи няма да бъдат взети под внимание. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 12 

 

Заявление за подпомагане с BG06RDNP001-19.063-0006 от кандидат "МП Ленд" ЕООД  не 

преминава Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимост. Проектното 

предложение не отговаря на следните : 

1. Критерий № 7 от Група II “Представено е решение 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 (Регионална инспекция по околната среда и 

водите/Министерство на околната среда и водите/Басейнова дирекция), издадени по реда на 

Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и/или Закона за 

водите“. 

От кандидата, с Уведомление за нередности Изх. N 64/ 30.11.2018 г., е изискано предоставянето на 

горепосочения документ. Кандидатът не го предоставя. 

На оценителната комисия е представено Становище от МОСВ до ресорният заместник-министър в 

МЗГ с изходящ номер 04-00-3055/22.04.2015 г., относно необходимостта от провеждане на 

процедури по реда на Закона за опазване на околната среда за проекти, свързани със закупуване на 

земеделска техника, по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства" от Програма за 

развитие на селските райони 2014-20120 г. Становището касае единствено закупуването на 

земеделска техника, в него не са засегнати въпроси касаещи земеделските площи, които ще бъдат 

обработвани с нея. В тази връзка е извършена служебна проверка в Регистъра на защитените зони 

от Натура 2000 - Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000. 

Съгласно извършената справка, става ясно, че в землищата (съгласно регистрационната карта на 

земеделския производител - кандидат), където ще се използва земеделската техника предвидена за 

закупуване по проекта има защитени зони по НАТУРА 2000. Съгласно извършената проверка и 

съобразно Становището на МОСВ предоставянето на Решение за преценяване на необходимостта 

от извършване на оценка на въздействието върху околната среда се счита за необходимо за 

настоящото.  

Документът не е представен от кандидата, критерият не е изпълнен.  

 

РЕШЕНИЕ № 13 

 

На Етап II Техническа и финансова оценка преминават следните проектни предложения, 

отговарящи на критериите за АСД от Условията за кандидатстване: 



 

 

BG06RDNP001-19.063-0002 "Мелиса 78" ЕООД  

BG06RDNP001-19.063-0007 ЗП Хатче Джелилова Мустафова 

 

РЕШЕНИЕ № 14 

 

Номер на  

ПП  Име на кандидата Оценител 

Резулта

т 

 МОТИВИ 

BG06RDNP001-

19.063-0002 

"Мелиса 78" ЕООД  1. В.Зарков 65 т. Проектното предложени отговаря 

 на критериите за ТФО, като събира 

 общ брой точки- 65. Предлагам да 

 бъде финансирано. 

2. М.Саваклиева  70 т.  Проектното предложение получава 

 общо 70 точки и може да бъде 

 предложено за финансиране, тъй 

 като общата крайна оценка на етап 

 техническа и финансова оценка е 

 по-голяма от 30 точки. 

BG06RDNP001-

19.063-0007 

 

 

ЗП Хатче 

Джелилова 

Мустафова 

1. В.Зарков 65 т. Проектното предложени отговаря 

 на критериите за ТФО, като събира 

 общ брой точки - 65. Предлагам да 

 бъде финансирано. 

2. Н.Кадиева 62 т.  

 

 

 


