
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне по процедура № BG06RDNP001-19.593 МИГ Белово, Септември, 

Велинград мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

 

 

номер проект 
Наименование 

на кандидата 

Наименование 

на проектното 

предложение 

 

Основание за отхвърляне 

1 
BG06RDNP001-

19.593-0001 

АГРО - 

БИОМЕД 2020 

ЕООД 

Пчелно 

стопанство и 

оборудване за 

подвижно 

пчеларство 

1. Установено е несъответствие или липсата на следните задължителни 

документи, които се подават на етап кандидатстване и тяхното непредставяне 

или некоректно представяне водят до отхвърляне на проектното предложение: 

1.1. Таблица за допустими инвестиции в електронен формат по образец 

на ДФЗ (Приложение № 1 към Условията за кандидатстване). 

На етап кандидатстване е представена Таблица за допустими инвестиции 

в електронен формат по образец на ДФЗ (Приложение № 1 към Условията за 

кандидатстване), в която са установени непълноти/несъответствия, във връзка с 

което е изпратено запитване към кандидата с цел представяне на коректно 

попълнен документ.  

В отговор кандидатът е представил Таблица за допустими инвестиции 

във формат pdf., но в електронен формат не е представена, което не съответства 

на изискванията, посочени в т. 24 Списък на документите, които се подават на 

етап кандидатстване, подточка 1 от Условията за кандидатстване. В 

допълнение, представената в ТДИД информация по отношение на номер на 

имота в с. Горно Вършило не кореспондира с представените договори за наем 

на земеделска земя. 

Кандидатът не е представил коректно попълнена Таблица за допустими 

инвестиции по образец на ДФЗ (Приложение № 1 към Условията за 

кандидатстване) в изискуемият електронен формат. 

1.2. Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни с 
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подпис/и, печат и сканирана във формат „pdf“ или „jpg“  (Приложение № 4 към 

Условията за кандидатстване) – прикачена в ИСУН 2020. Декларацията се 

попълва и се подписва от всички лица, с право да представляват кандидата 

(независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин). 

На етап кандидатстване кандидатът e представил Декларация по чл. 19 и 

20 от Закона за защита на личните данни по образец Приложение 4 към УК, 

попълнена, датирана на 06.04.2022г.- след датата на обявяване на процедурата и 

предхождаща датата на подаване на проектното предложение, според 

изискванията с подпис и печат от Управителя. 

В отговор на проведена комуникация за отстраняване на 

нередности/непълноти кандидатът е представил декларация по чл. 19 и 20 от 

Закона за защита на личните данни по образец Приложение 4 към УК от името 

на собственика, която не е подпечатана, съгласно изискванията посочени в 

точка 24. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, 

подточка 4 от Условията за кандидатстване.  

Кандидатът не е представил Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за 

защита на личните данни по образец Приложение 4 от всички лица, съгласно 

справка в ТР, която отговаря на изискванията и съдържа всички реквизити, 

посочени в 24. Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване, подточка 4 от Условията за кандидатстване. 

1.3. Декларация за нередности с подпис/и, печат и сканирана – прикачена 

в ИСУН 2020. (Приложение № 5 към Условията за кандидатстване/Документи 

за попълване). Декларацията се подписва и попълва от лице с право да 

представлява кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно 

от няколко физически лица, се попълват данните и декларациите се подписват 

от всяко от тях. 

На етап кандидатстване кандидатът е представил Декларация за 

нередности с подпис/и, печат и сканирана – прикачена в ИСУН 2020. 

(Приложение № 5 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване), 

попълнена, датирана на 06.04.2022г.- след датата на обявяване на процедурата и 
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предхождаща датата на подаване на проектното предложение, според 

изискванията с подпис и печат от Управителя. В отговор на извършена 

комуникация за отстраняване на нередности/непълноти кандидатът е 

представил декларация за нередности образец Приложение 5 към УК от името 

на собственика, която не е подпечатана, съгласно изискванията посочени в 

точка 24. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, 

подточка 5 от Условията за кандидатстване.  

Кандидатът не е представил Декларация за нередности с подпис/и, печат 

и сканирана – прикачена в ИСУН 2020 (Приложение № 5 към Условията за 

кандидатстване/Документи за попълване) от всички лица, съгласно справка в 

ТР, която отговаря на изискванията и съдържа всички реквизити, посочени в 24. 

Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, подточка 5 от 

Условията за кандидатстване. 

1.4. Формулярът за кандидатстване е подаден с КЕП, чийто автор е 

лицето Георги Иванов Владов, който подписва от името на юридическото лице, 

което в случая се явява титуляр, съгласно чл.4 от Закона за електронния 

документ и електронните удостоверителни услуги. При извършената проверка в 

Търговския регистър е установено, че лицето Георги Иванов Владов, към 

момента на подаване на проектното предложение не фигурира в ТР като 

представляващ кандидата, което означава, че проектното предложение не е 

подадено от самия кандидатът, съгласно указанията посочени в т. 23 „Начин на 

подаване на проектните предложения/концепциите за проектни предложения“ 

от Условията за кандидатстване.  

На етап кандидатстване не е представено към Формуляра за 

кандидатстване съответното Нотариално заверено изрично пълномощно, 

съгласно изискването посочено в посочени в точка 24. Списък на документите, 

които се подават на етап кандидатстване, подточка 6 от Условията за 

кандидатстване. 

Вследствие на проведената комуникация с кандидата с цел отстраняване 

на установени нередности/непълноти в отговор e представено пълномощно, 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

което е нотариално заверено на дата: 16.05.2022г., което показва, че към 

момента на подаване на проектното предложение, а именно: 19.39ч. на 

06.04.2022г. Георги Иванов Владов не е имал необходимите официални 

правомощия (не фигурира официално като представляващ „Агро – Биомед 

2020“ ЕООД в Търговския регистър, а от друга страна не притежава 

необходимото нотариално заверено пълномощно за целта) да подаде 

проектното предложение от името на юридическото лице с КЕП, чийто автор е 

Георги Иванов Владов. 

Кандидатът не е изпълнил изискванията посочени в т. 24 Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване, подточка 6 от Условията 

за кандидатстване, въпреки че проектът не е подаден лично от кандидатът. 

Кандидатът не отговаря условията посочени в т. 23 „Начин на подаване на 

проектните предложения/концепциите за проектни предложения“: Проектното 

предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020 като се подписва с КЕП от 

лице с право да представлява кандидата  или упълномощено от него лице. 

Съгласно Условията за кандидатстване под „лице с право да представлява 

кандидата“ следва да се разбира официален представител на предприятието. 

Валиден КЕП към датата на кандидатстване с титуляр и автор – физическото 

лице, което е официален представител на кандидата или КЕП с титуляр 

юридическото лице-кандидат, като автор на подписа в този случай следва да е 

официалния представител на предприятието-кандидат. 

1.5. 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 № 10 към Условията за 

кандидатстване). 

На етап подаване на проектното предложение е представен Бизнес план 

Приложение № 10 във формат doc.. В представения документ към Формуляра за 

кандидатстване са установени непълноти/несъответствия във връзка, с които е 

проведена комуникация с кандидата за тяхното отстраняване. В отговор е 
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получен Бизнес план Приложение 10 във формат pdf., с посочено наименование 

на кандидатът с подпис на всяка една страница, съгласно изискването. В 

представени Бизнес план образец Приложение 10 липсва печат на стр.15. 

Не е изцяло изпълнено отправеното към кандидата искане за: 

- предоставяне на информация в т. 2 „Предпроектно проучване“, тъй като 

предоставените данни в тази точка се отнася основно за произвеждания мед, но 

липсва информация относно планираните за производство и продажба пчелен 

прашец, прополис и пчелен восък, които видно от таблица 3 „Производствена и 

търговска програма“, съставляват около 30% от общия приход.  

- предоставяне на подробна обосновка за продажните цени в т. IIV. 

Финансово - икономически статус – приходи и разходи, подточка А1. 

„Обосновка на продажните цени, включително информация за използваните 

източници по видове продукция/услуги. В посочената точка кандидатът е 

представил подробна обосновка относно планираните продажни цени на 

произведения мед, но не са представени данни с цел обосновка на определените 

цени за продажба на планираните за производство и продажба пчелен прашец, 

прополис и пчелен восък, поради което не става ясно на каква база са 

определени продажните цени на пчелен прашец, прополис и пчелен восък в 

таблица 3 „Производствена и търговска програма“, които съставлява 1/3 от 

планираните приходи. 

В допълнение, представената в Приложение 10 таблица 4.2.1. „Вид и 

брой животни, в т.ч. естествения им прираст (за инвестиции в животновъдство 

или при преработка на собствена продукция)“ се отнася за 5-годишен период, а 

не за 10-годишния, който е отразен в бизнес плана Приложение 10А. Налице е 

несъответствие между двата документа Приложение 10 и Приложение 10А по 

отношение на посочената таблица 4.2.1. 

Кандидатът не е представил цялостно разработен бизнес план, съгласно 

изискванията, поради което поставя под въпрос неговата реалистичност по 

отношение на планираните приходи.  

1.6. Бизнес план за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за 
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създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни 

работи - за 10-годишен период - по образец, утвърден от изпълнителния 

директор на Държавен фонд "Земеделие" в електронен формат (Приложение № 

10А към Условията за кандидатстване). 

На етап кандидатстване кандидатът е представил Бизнес план 

Приложение № 10А към Условията за кандидатстване. В представения план са 

установени непълноти във връзка с които е проведена комуникация с кандидата 

с цел тяхното отстраняване. 

В отговор кандидатът е представил Бизнес план Приложение № 10А в 

електронен вариант, който е разработен за 10-годишен период, съгласно 

изискването при наличие на разходи за СМР. Представени са данни по 

отделните таблици, за които са установени непълноти/несъответствия. 

Предвид факта, че кандидатът не е представил необходимата обосновка в 

представения Бизнес план Приложение 10 на определените цени за продажба на 

планираните за производство и продажба пчелен прашец, прополис и пчелен 

восък, е налице неяснота на каква база са определени продажните цени на 

пчелен прашец, прополис и пчелен восък в таблица 3 „Производствена и 

търговска програма“, които съставляват 1/3 от планираните приходи. Това 

поставя под въпрос реалистичността по отношение на планираните приходи в 

табл. 3 „Производствена и търговска програма“. 

1.7. Технически спецификации за съоръженията и 

принадлежностите/оборудването и/или обзавеждане/транспортни 

средства/мобилни обекти, включени в проекта. 

На етап кандидатстване кандидатът не е представил техническа 

спецификация за предвидените за закупуване активи на етап подаване на 

проектното предложение. 

В следствие на проведената комуникация с цел отстраняване на 

нередности/непълноти от кандидата е получен документ Техническа 

спецификация, в която са установени следните нередности/непълноти: 

- Представения документ не съдържа информация за техническите 
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спецификации по отношение на всички предвидени за закупуване по проекта 

съоръжения и принадлежности, оборудване и мобилни обекти. В допълнение е 

установено несъответствие между представените в документа техническите 

характеристики на оборудването, спрямо техническите характеристики на 

същото оборудване посочени от кандидатата както в табл.1 от Бизнес плана, 

Таблица за допустимите инвестиции, а също и в запитванията и офертите на 

базата, на които е определена прогнозната стойност на проектното 

предложение. В представения документ „Техническа спецификация“ са 

посочени изисквания за размери, както и за вида на материала, от който следва 

да са изработени уредите и оборудването, които липсват в другите относими 

документи, изброени по-горе. Освен това липсва информация за необходимия 

брой за всяко едно от съответното оборудване, уреди и съоръжения и мобилен 

обект.  

- От документа е видно, че е издаден и подписан от името на фирма 

„ТЕХНОДЖИ“ ЕООД Сливен, за която няма данни в документите, както и във 

Формуляра за кандидатстване да е свързана по какъвто и да било начин с 

проектното предложение на кандидата. Видно е, че представената техническа 

спецификация не е удостоверена с подпис и печат от кандидата и представения 

документ „Техническа спецификация“ не може да бъде приет за приложим към 

проектното предложение. 

Кандидатът не е представил необходимата техническа спецификация, 

която включва информация за техническите характеристики на всички 

планирани за закупуване съоръжения и принадлежности, оборудване и мобилни 

обекти. Документът не може да бъде поискан повторно, защото това може да 

доведе до подобряване на качеството на проектното предложение и до 

нарушаване на равнопоставеността на кандидатите. 

2. Установено е неизпълнение на критерий 64 „Формулярът за 

кандидатстване е подаден по електронен път чрез системата ИСУН 2020 и е на 

български език,  с изключение на т. 1 полета „Наименование на проектното 

предложение на английски език“ и „Кратко описание на проектното 
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предложение на английски език“, които следва да са попълнени на английски 

език . Попълнени са всички раздели, за които е указано че са задължителни“ от 

група I „Критерии за оценка на административното съответствие на проектните 

предложения – форма и наличие на изискуеми документи“: Формулярът за 

кандидатстване е подаден по електронен път чрез системата ИСУН 2020. В 

подадения формуляр са установени непълноти/нередовности за отстраняването, 

на които е проведена комуникация с кандидата. 

В отговор кандидатът е предоставил информация, в която са установени 

следните несъответствия: 

- В представеното описанието на планираните разходи за 

оборудване в Раздел 5 „Бюджет“ в т. II. „Разходи за материални активи“ е 

допусната грешка при описанието на номера на имота в с. Горно Вършило, тъй 

като отново е посочен №16732.100.48    

- По отношение на данни отнасящи до в раздел 7 „План за 

изпълнение/ Дейности по проекта“ е представена информация, за две нови 

дейности, в които има установени несъответствия, а именно: а) по отношение на 

дейност 1 „Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване 

на наличните производствени материали и/или нематериални активи“ в секция 

„описание“  е посочено: „…. за подвижно пчеларство със стелаж за подреждане 

на 20 бр. кошери.“ Посочените бройки не съответстват на запитванията и 

офертите представени към ФК, където е посочен стелаж за 24 бр. кошери; б) по 

отношение на дейност 2 „Повишаване на енергийната ефективност в 

земеделските стопанства“ за описание е посочено монтиране на автономна 

фотоволтаична система върху фургон. За тази дейност е определена стойност 

10765, въпреки, че посочената автономна фотоволтаична система (АФС) е 

описана и като част от дейност 1, в чиято стойност  АФС е включена и като 

стойност. На лице е включване на стойността на АФС както в дейност 1, така и 

в дейност 2. В дейност 2 тази стойност за разход придобиване на автономна 

фотоволтаична система следва да бъде посочена като 0,00 лв., след като вече е 

включена в дейност 1. 
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- В раздел 8 „Индикатори“ е представена информация за 

приложимите индикатори, в която има неясноти/несъответствия, тъй като за 

индикатор „Брой стопанства, въвели нов продукт или технология“ кандидатът е 

посочил да се приеме не конкретен брой, каквото е изискването в названието на 

индикатора, а определена стойност на сума в лева, което противоречи на вида 

на мярка в самия индикатор. Кандидатът не е дал поисканата информация за 

„Източник на информация“ за част от приложимите индикатори.   

- В Раздел 10 „План за външно възлагане“ кандидатът е посочил 

стойност на процедура 0,00 лева, което прави процедурата не изпълнима; 

- В раздел 11“ Допълнителна информация необходима за оценка на 

проектното предложение“ кандидатът не е представил изисканата информация 

по отношение на секция „Проектното предложение демонстрира ясна връзка 

между цели, дейности и резултати“. Липсва информация, от която да е видно по 

какъв начин планираните дейности и очакваните резултати от тях ще 

допринесат за постигането на заложените цели в Раздел 1 .“Основни данни“, 

секция „Цел/и на проектното предложение“.  

Тъй като както на етап подаване на проектното предложение, така и след 

проведената комуникация не е представена ясна и конкретна информация в 

раздел 11“ Допълнителна информация необходима за оценка на проектното 

предложение“, секция „Проектното предложение демонстрира ясна връзка 

между цели, дейности и резултати“, която е задължителна и необходима за 

оценката на проектно предложение се приема, че не са попълнение всички 

всички раздели, за които е указано че са задължителни. 

3. Установено е неизпълнение на т.17 „В случай на проект с инвестиции 

за извършване на строително-монтажни работи, кандидатът е приложил 

документи съгласно ЗУТ“ от III. група „Критерии за оценка на допустимостта 

на проекта“, поради което са нарушени „Условията за допустимост на 

дейностите“ по т.13.2 и по конкретно т.13.5: Проектът включва инвестиции в 

изграждане на ограда. Кандидатът не е представил Документ издаден от 

главния архитект, от който да е видно дали е необходимо разрешение за строеж 
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В следствие на проведена комуникация за отстраняване на 

нередности/непълноти кандидатът е представил становище, че планираните по 

проекта СМР не се нуждаят от разрешение за строеж, който документ не 

отговаря на изискванията посочени в точка 24 - Списък на документите, които 

се подават на етап кандидатстване, в подточка 52, тъй като представеното 

становище не е издадено от Главния архитект, каквото е изискването в 

Условията за кандидатстване. Това ще доведе до неодобрение на  планираните 

разходи за изграждане на огради в двата имота поради не представяне на 

задължителните документи, доказващи тяхната допустимост. 

4. Проектът включва инвестиции в активи с цел производство на 

електрическа енергия за собствено потребление. 

На етап кандидатстване не е представен „Одобрен 

технически/технологичен проект, придружен от предпроектно проучване, 

изготвен и съгласуван от правоспособно лице“. 

В следствие на проведена комуникация кандидатът е представил 

технически проект за обект „Подвижен фургон за пчелни кошери с автономно 

видеонаблюдение“ изготвено от  правоспособно лице, с валидна проектантска 

правоспособност.  

Не е представено необходимото предпроектно проучване, от което да е 

видно, че предвидената за закупуване фотоелектрическа централа има 

необходимият капацитет за захранване на предвидените ел. уреди в т.ч. и 

видеонаблюдението, които ще бъдат използвани за производството на пчелни 

продукти, от гледна точка на интензивността на слънчевата енергия. Посочено е 

единствено, че моментната мощност зависи от интензивността на слънчевата 

радиация. Няма необходимите данни, от които да се заключи, че в района е 

налице достатъчно количество слънчева радиация, която е в състояние да 

осигури производството на необходимата мощност за извършване на 

планираните производствени дейности за пчелни продукти. Това от своя страна 

ще доведе до неодобрение на разходите за фотоелектрическа централа за 

производство на електрическа енергия за собствено потребление, поради не 
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представяне на задължителните документи, доказващи тяхната допустимост. 

2 
BG06RDNP001-

19.593-0002 

Терраформинг 

ЕООД 

Модернизиране 

стопанството на 

Терраформинг 

ЕООД 

1. Установено е несъответствие или липсата на следните задължителни 

документи, които се подават на етап кандидатстване и тяхното непредставяне 

или некоректно представяне водят до отхвърляне на проектното предложение: 

1.1. Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни с 

подпис/и, печат и сканирана във формат „pdf“ или „jpg“  (Приложение № 4 към 

Условията за кандидатстване) – прикачена в ИСУН 2020. Декларацията се 

попълва и се подписва от всички лица, с право да представляват кандидата 

(независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин). 

На етап кандидатстване кандидатът e представил Декларация по чл. 19 и 

20 от Закона за защита на личните данни по образец Приложение 4 към УК, 

попълнена, датирана на 04.04.2022г.- след датата на обявяване на процедурата и 

предхождаща датата на подаване на проектното предложение, съгласно 

изискванията. 

В представената  декларация са установени непълноти/нередовности във 

връзка, с които е проведена комуникация за тяхното отстраняване. 

В отговор кандидатът е представил декларация, от която е видно, че 

посочените в уведомителното писмо за отстраняване на 

нередовности/непълноти не са отстранени следните нередовности/непълноти: 

- Кандидатът не е уточнил в какво качество, а именно като управител на 

кое юридическо лице се явява кандидат по настоящата процедура. 

- Декларацията е подписана от деклариращия, обстоятелствата посочени 

в нея, но липсва печат съгласно изискванията в Условията за кандидатстване. 

Кандидатът не е представил коректно попълнена Декларация по чл. 19 и 

20 от Закона за защита на личните данни по образец Приложение 4, която 

отговаря на всички изисквания, посочени в 24. Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване, подточка 4 от Условията за кандидатстване. 

1.3. Декларация за нередности с подпис/и, печат и сканирана – прикачена 

в ИСУН 2020. (Приложение № 5 към Условията за кандидатстване/Документи 
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за попълване). Декларацията се подписва и попълва от лице с право да 

представлява кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно 

от няколко физически лица, се попълват данните и декларациите се подписват 

от всяко от тях. 

На етап кандидатстване кандидатът не е представил Декларация за 

нередности с подпис/и, печат и сканирана – прикачена в ИСУН 2020. 

(Приложение № 5 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване). 

В следствие  на проведена комуникация за отстраняване на установени 

нередности/непълноти кандидатът е представил декларация, в която са 

установени следните непълноти: Декларацията е подписана от деклариращия, 

обстоятелствата посочени в нея, но липсва печат съгласно изискванията в 

Условията за кандидатстване. 

Кандидатът не е представил коректно попълнена Декларация за 

нередности с подпис/и, печат и сканирана – прикачена в ИСУН 2020. 

(Приложение № 5 към Условията за кандидатстване/Документи за попълване), 

която отговаря на всички изисквания, посочени в 24. Списък на документите, 

които се подават на етап кандидатстване, подточка 5 от Условията за 

кандидатстване. 

1.4. Декларация по образец за изчисление на минималния стандартен 

производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към 

момента на кандидатстване с подпис/и, печат и сканирана във формат „pdf“ 

(Приложение № 6 към Условията за кандидатстване) (не се представя от 

признати групи производители и признати организации на производители на 

земеделски продукти и юридически лица, които не са земеделски стопани). 

На етап подаване на проектното предложение  е представената 

Декларация за изчисление на минималния стандартен производствен обем на 

стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване, 

Приложение № 6 към Условията за кандидатстване попълнена, датирана на 

04.04.2022г.- след датата на обявяване на процедурата и предхождаща датата на 

подаване на проектното предложение, съгласно изискванията, в която са 
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установени непълноти/неъсответствия, за отстраняването на които е проведена 

комуникация с кандидата.  

В отговор кандидатът е представил, разяснение по конкретната точка от 

Уведомлението, както и Декларация за изчисление на минималния стандартен 

производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към 

момента на кандидатстване Приложение № 6 към Условията за кандидатстване, 

от която е видно, че посочените в уведомителното писмо за отстраняване на 

нередовности/непълноти не са отстранени следните нередовности/непълноти: 

- Съгласно изискването на образец Приложение 6 посочени в т. II. 

„Следните земеделски култури, описани в анкетната карта за регистрация като 

земеделски стопанин:“, кандидатът следва да попълни в посочената таблица 

отглежданите култури, които са описани в анкетната карта на земеделския 

производител. Въпреки това кандидатът отново е представил декларация с 

данни, които не кореспондират с данните от представената анкетна карта за 

регистрация на земеделски стопанин към ФК. В даденото разяснение е 

посочено, че декларацията е попълнена, като „..посочени са само площите, 

стопанисвани с договор за аренда за период до година…“, което не отговаря, на 

изискването в образеца, тъй като представените договори, касаят само правото 

на ползване на дадената земя, но не отразяват културите, които са засадени/ще 

бъдат засадени върху конкретните площи, което е и едно от основните 

изисквания в декларацията 

- В предствената декларация отново на един и същ имот, а именно 

10820.36.332 върху цялата му площ от 12,418 дка (видно и от представените 

договори за наем на земеделска земя) кандидатът е декларирал, че планира да 

отглежда едновременно две различни култури – орехови дръвчета, които вече са 

засяти, като на същата площ в пълният й размер е планирал да засади и 

отглежда полски домати, които се отглеждат на открито. В разяснението, което 

е представено във връзка с декларацията липсват данни, които да доказват 

възможността да се отглеждат на една и съща площ едновременно тези две 

различни земеделски култури. 
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- Декларацията е подписана от деклариращия, обстоятелствата посочени 

в нея, но не е подпечатена, съгласно изискванията 

Кандидатът не е представил коректно попълнена Декларация за 

изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството 

през текущата стопанска година към момента на кандидатстване, Приложение 

№ 6 към Условията за кандидатстване, която отговаря на всички изисквания, 

посочени в 24. Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване, подточка 8 от Условията за кандидатстване. 

1.5. Декларация за приходите 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, получени за предходната или текущата финансова година – за 

кандидати юридически лица. (Приложение № 8 към Условията за 

кандидатстване). 

На етап подаване на проектното предложение е представена Декларация 

по образец Приложение 8 към УК, попълнена, датирана на 04.04.2022г.- след 

датата на обявяване на процедурата и предхождаща датата на подаване на 

проектното предложение, съгласно изискванията. 

В представената  декларация са установени  непълноти/нередовности във 

връзка, с които с кандидата е проведена корепосондениця за тяхното 

отстраняване 

В следствие  на проведена комуникация кандидатът е представил 

декларация, от която е видно, че посочените в уведомителното писмо за 

отстраняване на нередовности/непълноти не са отстранени следните 

нередовности/непълноти: Декларацията е подписана от деклариращия, 

обстоятелствата посочени в нея, но липсва печат съгласно изискванията в самия 

образец Приложение 8 от Условията за кандидатстване 

Кандидатът не е представил коректно попълнена Декларация по образец 
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Приложение 8 към Условията за кандидатстване, която отговаря на всички 

изисквания. 

 

1.6. 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 № 10 към Условията за 

кандидатстване). 

На етап подаване на проектното предложение  е представен Бизнес план 

Приложение № 10 към Условията за кандидатстване за 5-годишен период, тъй 

като са планирани само закупуване на ДМА. В представеният бизнес план 

Приложение 10 са установени непълноти/неясноти във връзка, с което е 

проведена кореспонденция с кандидатата за тяхното отстраняване. В резултат 

от кандидата са получени разяснение и Бизнес план Приложение 10, от който е 

видно, че част от посочените в уведомителното писмо за отстраняване на 

нередовности/непълноти не са отстранени, а именно: 

- В т. 2. „Предпроектно проучване“ от Бизнес плана не е попълнена 

цялата изискуема информация, тъй като е представен исторически преглед за 

отглеждането на домати в България и в чужбина, както и развитието на сектор 

растениевъдство в Пазарджишки район, в който обаче липсват конкретни данни 

за отглежданите от кандидатът земеделски култури, във връзка с които се 

разработва бизнеса плана. В представения документ липсват данни по 

отношение на отделните пера в подточките 2.1 „Конкуренция“ (• Брой на 

конкурентите, произвеждащи такава продукция; • Основни местни конкуренти; 

• Преимущества на кандидата пред конкурентите. Предимства на предлаганите 

продукти/ услуги; • Сравнение с цените на конкурентите. Източници, на които 

се базира информацията на кандидата; • Начини за повишаване на 

конкурентоспособността) и 2.2 „Пазарна среда“ (Пазар и размер на пазарния 

дял, който заема кандидатът; - Увеличаване на конкуренцията на местно ниво; - 

Промени в потребителското търсене) във връзка с отглеждането на орехи и 
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полски домати на открито. 

Кандидатът представя обща бланкетна информация за световно 

стопанство, Европейски съюз и Тъжна статистика, от същата не  става ясно кои 

са  основни местни конкуренти, преимуществата на кандидата пред 

конкурентите. Предимства на предлаганите продукти, Сравнение с цените на 

конкурентите. Източници, на които се базира информацията на кандидата;  

Начини за повишаване на конкурентноспособността, Пазар и размер на 

пазарния дял, който заема кандидатът. Източници, на които се базира тази 

информация, Пазарен сектор, в който кандидатът развива дейността си. Как 

очаквате да се развие пазарът в бъдеще и под влияние на кои фактори: - 

Увеличаване на конкуренцията на местно ниво; - Промени в потребителското 

търсене. 

- Не е отстранено установеното несъответствие в т. „II. Описание на 

кандидата и осъществяваната от него дейност: А. Кратка информация за 

дейността на кандидата“ където е посочено, че кандидатът отглежда 

„…едногодишни орехови градини (84.816 дка)….“, което не отговаря на 

данните от анкетната карта (тал.2), от която е видно, че засетите площи , 

„основни култури“ орехи са в размер на 9,3136 ха. Кандидатът не е представил 

информация във връзка с установеното несъответствие. В допълнение в 

подточка В „Правен статут, организация, структура и управление, данни за 

постоянно заетия персонал:“ е посочена невярна информация относно 

стойността на СПО, която не кореспондира с количеството и видовете 

отглеждани култури в стопанството.  

- Не е отстранено констатираното несъответствие в т. А3. „Данни за 

стопанството в СПО“, а именно „минималният стандартен производствен обем 

на земеделското им стопанство е - 15635,04 евро“ не кореспондира данните от 

Таблица изчисление на СПО в excel от представеното приложение 10А;  

- От представеното разяснение е видно, че кандидатът е засял следните 

сортове орехи, които: за сорт "Извор 10", встъпва в плододаване след 3-4-тата 

година след засаждане с редовни и високи добиви, както и сорт "Чандлър", 
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който встъпва рано в плододаване след 3-тата година от засаждането му, което 

не кореспондира с твърдението на кандидата, че очаква приходи след 5-тата 

година, т. е. след 2025г. Предвид факта, че дръвчетата са засадени през 

февруари 2021г. (видно от предствената инвентарна книга) на практика за 

плододаване ще може да се очаква през 2024г., която е в рамките на 5-годишния 

план за реализиране на проекта и могат да се очакват и приходи от 

отглеждането на орехи е най-късно на 3-тата година от бизнес плана.  

- В бизнес плана, който е получен в следствие на проведената 

комуникация за отстраняване на нередности/непълноти, кандидатът не е 

представил поисканата конкретна информация относно количеството 

земеделска дейност, която ще се извършва с актив – дълбокоразрохвач, както по 

отношение на обработваните декари, така и по отношение на отглежданите 

култури.  В бизнес плана, както и в разяснението, което е представено във 

връзка с Декларация по образец (Приложение № 6 от Условията за 

кандидатстване) за изчисление на минималния стандартен производствен обем 

на стопанството през текущата стопанска година към момента на 

кандидатстване, липсват данни, които да доказват възможността за отглеждане 

на една и съща площ (имот 10820.36.332 върху цялата му площ от 12,418 дка., 

видно и от представените договори за наем на земеделска земя) едновременно 

две различни земеделски култури – орехови насаждания и домати- полски,  една 

от които, а именно орехите расте високо и развива корона (за сорт Извор 10 

широко-закръглена, а за сорт Чандлър - средно развита), под които се създават 

условия (намалена температура и силно ограничена слънчева енергия), които  са 

неблагоприятни за развитието и зреенето на втората култура – полските домати. 

Доматите са топло и светло любиви растения и се нуждаят, както от повече 

топлина, така и от голямо количество слънчева енергия, за да узреят и да дадат 

търсените добиви от 4 т./дка. На практика голяма част от заявената площ под 

орехите ще бъде неблагоприятна за развитието и зреенето на доматите и в този 

смисъл на реално неплодотворна за тези полски култури. Орехите са тип трайни 

насаждения и не могат да бъдат изкоренявани и отстранявани временно през 
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периода на отглеждане на доматите на същата площ, за да може цялата площ от 

12,4 дка. да бъде използвана за отглеждането и получаването на добиви  от 

доматите. Кандидатът не е представил информация, от която да е видно, че 

планира прилагането на специфична или иновативна технология или специален 

вид домати или др., които биха му дали възможност да отглежда доматите и на 

територията под короните на ореховите дървета, за да може да използва цялата 

заявена земеделска площ от 12.4 дка. Това поставя под въпрос планираните 

добиви от домати на открито посочени в Бизнес плана и тяхната реалистичност, 

а от там и планираните приходи заложени в табл. 3 „Производствена и 

търговска програма“.  

- Предвид факта, че активът, който ще бъде придобит в следствие на 

изпълнение на проекта, а именно – Дълбокоразрохвач ще бъде използван за 

земеделското стопанство на кандидатът, което включва отглеждането както на 

полски домати, така и на орехи то подпомаганата дейност чрез този проект е 

цялостната растениевъдна дейност на кандидата. Въпреки това кандидатът не е 

представил нужната информация в бизнес плана по отношение на отглеждането 

на орехите. В заключение бизнес плана не е цялостно разработен във връзка с 

подпомаганата земеделска дейност на кандидатът посредством инвестиции в 

дълбокоразрохвач. 

- В писмена обосновка на капацитета на земеделската техниката липсва 

информация за размера на обработваемата земя, показатели от значение при 

обработка на почвата  (моточаса, дка/ден, т/ден) и др. 

- Таблица 8 „Разходи за амортизация (амортизационен план)  (в лева)“ не 

е пълна и по този начин  не съответства на същата в електронен формат. 

- Бизнес плана е подписан, но не е подпечатан на всяка една страница, 

съгласно изискването на самия образец Приложение 10. 

Кандидатът не е представил коректно попълнен Бизнес план по образец 

Приложение 10 от Условията за кандидатстване с отразените корекции, който 

отговаря на изискванията и дава възможност за извършване на реална оценка на 

проектното предложение. 
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Документът не може да бъде поискан повторно, защото това може да 

доведе до подобряване на качеството на проектното предложение и до 

нарушаване на равнопоставеността на кандидатите. 

1.7. 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" в електронен формат (Приложение № 

10А към Условията за кандидатстване). 

На етап подаване на проектното предложение е представен Бизнес план 

Приложение № 10А към Условията за кандидатстване за 5-годишен период, тъй 

като са планирани само закупуване на ДМА. 

В представените финансови таблици от Приложение 10А са установени 

непълноти/неясноти във връзка, с което е проведена кореспонденция с 

кандидатата за тяхното отстраняване. В резултат от кандидата са получени 

разяснение и финансови таблици от Приложение 10А, от които е видно, че част 

от посочените в уведомителното писмо за отстраняване на 

нередовности/непълноти не са отстранени, а именно: 

- Кандидатът отново е представил таблица 3 „Търговска и 

производствена програма“ с посочени приходи от предходен период от услуги, 

въпреки, че приходи от услуги са описани в Таблица 5 Други приходи  (в лева). 

Налице е дублиране на приходите от услуги в размер на 1 000.00 лв., като не е 

представено разяснение във връзка с установеното дублиране в двете таблици 

- Кандидатът отново е представил Таблица СПО с данни, които не 

кореспондират с информацията от анкетните карти. В допълнение 

информацията в таблица „Данни за стопанството в СПО“ се разминават с 

посоченото от кандидата във Формуляра за кандидатстване раздел 2 “Данни за 

кандидата“, представената "Таблица за изчисление СПО" - Приложение 9, както 

и с информация в т. А3. „Данни за стопанството в СПО“ от Бизнеса плана – 

Приложение 10. Кандидатът  не е представил поисканото разяснение за 

констатираните разминавания.  
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- Кандидатът е представил разяснение, от което е видно, че активът, за 

който се кандидатства с проектното предложение ще се използва за 

земеделското му стопанство, в което и според представените документи,  освен 

производство на домати-полски, се отглеждат и 9,3136 ха орехи. От тези данни 

следва, че финансовото подпомагане се отнася за цялата растениевъдна 

дейност. Предвид факта, че кандидатът извършва растениевъдна дейност, която 

включва отглеждане на орехи – основна култура и междинна култура – домати 

паричните потоци следва да бъдат планирани с оглед цялостната растениевъдна 

дейност на земеделското стопанство, като  съответните приходи и разходи се 

планират както за отглеждането на домати, така и за отглежданите орехови 

насаждения в приложимите таблици от табл.3 до табл.12. Кандидатът не е 

представил поисканата информация, тъй като данните в таблици от 3 до 12 се 

отнасят единствено за доматите, като липсва информацията за втората култура 

– орехи. Вместо това е представена попълнена  таблица 13  „Прогноза за 

Нетните парични потоци на другите дейности на стопанството/предприятието, 

които не са свързани с подпомаганата дейност (в лева)“, която в случая не е 

приложима, тъй като отглеждането на орехите е част от подпомаганата дейност 

и не може да бъде отразявана в тази таблица 13. 

Представените финансови таблици не отразяват цялостната земеделска 

дейност, която ще бъде подпомогната вследствие на реализиране на проектното 

предложение, поради което Бизнес планът не може да бъде оценен, в 

съответствие с изискванията. 

1.8. Декларацията за съгласие данните на кандидата да бъдат 

предоставени от НСИ на УО и ДФЗ-РА (Приложение № 14 към Условията за 

кандидатстване). 

На етап подаване на проектното предложение е представена Декларация 

за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НСИ на УО и ДФЗ-

РА (Приложение № 14 към Условията за кандидатстване), попълнена, датирана 

на 04.04.2022г.- след датата на обявяване на процедурата и предхождаща датата 

на подаване на проектното предложение, съгласно изискванията, в която са 
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установени непълноти/нередовности, за отстраняването на които е проведена 

комуникация с кандидата. В следствие на проведената комуникация е получена 

Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НСИ на 

УО и ДФЗ-РА (Приложение № 14 към Условията за кандидатстване) която не 

отговаря на изискванията в самия образец, тъй като не е подпечатана. 

Кандидатът не е представил Декларация за съгласие данните на 

кандидата да бъдат предоставени от НСИ на УО и ДФЗ-РА (Приложение № 14 

към Условията за кандидатстване), която отговаря на всички изисквания. 

1.9. Технически спецификации за съоръженията и 

принадлежностите/оборудването и/или обзавеждане/транспортни 

средства/мобилни обекти, включени в проекта. 

На етап подаване на проектното предложение кандидатът не е 

представил техническа спецификация за оборудването – Дълбокоразрохвач, 

предвидено за закупване по проекта, като вместо това в съответното поле в 

раздел 13 от ФК е прикачена отново получената оферта от доставчика. Към 

кандидатът е отправено искане да представи Техническа спецификация за 

оборудването – Дълбокоразрохвач, предвидено за закупване по проекта. В 

отговор на проведената кореспонденция за отстраняване на 

нередности/непълноти кандидатът е представил документ издаден от оферента 

на земеделската техника „Алфа Агри“ ООД, издаден на 16.05.2022г. с цел 

потвърждаване на техническите характеристики в предложената от него оферта, 

което не е изисквано от кандидата в уведомителното писмо за отстраняване на 

нередности/непълноти и неможе да бъде взето предвид. Целта на изискването за 

определяне на технически спецификации за планираното за закупуване 

земеделско оборудване (в конкретния случай) е да се установи дали 

представената оферта от доставчика отговаря на техническите характеристики, 

които са необходими на кандидатът. В този смисъл кандидатът следва да 

определи техническите характеристики, които според него следва да притежава 

търсената за закупуване техника и по тях да определи доставчика, който може 

да изпълни тези изисквания.  В този смисъл „Техническата спецификация“ се 
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явява запитване, на което представената оферта следва да отговаря, а не 

обратното. Кандидатът не е представил технически характеристики, одобрени 

от него, с които се доказва, че представената оферта отговаря на поставените 

изисквания. Изискуемият документ не е представен. Документът не може да 

бъде поискан повторно, защото това може да доведе до подобряване на 

качеството на проектното предложение и до нарушаване на равнопоставеността 

на кандидатите. 

В допълнение, следва да се има предвид, че изискването за печат на ЮЛ 

посочено при част от документите и образците е ясно описано в Условията за 

кандидатстване и образците към документите за попълване, поради което се 

прилага равнозначно и равносилно към всички кандидати. Изключения не могат 

да се допускат, тъй като това води до нарушаването на основен принцип, а 

именно: осигуряване на равнопоставеност между кандидатите при прилагане на 

изискванията в Условията за кандидатстване в процеса на оценката за 

административно съответствие и допустимост на подадените проектни 

предложения. 

 

 

        26.05.2022г. 

Председател на КППП: ………/п/…………… 

Александър Димитров Минов 

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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