
№

Рег. № на проектното 

предложение

 в ИСУН Наименование на кандидата

Наименование на 

проектното

 предложение Основание за отхвърляне

1
BG06RDNP001-4.009-

0018
Георги  Ангелов

"Закупуване на 

специализирана 

земеделска техника"

Не отговаря на изискванията на условието на т. 14 от Раздел

11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", т. 2 от

Раздел 13.1 Допустими дейности и точка 1.2 от раздел 13.2 от

Условия за допустимост на дейностите от Условия за

кандидатстване по пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-

4.009 

2
BG06RDNP001-4.009-

0024 
Стоян  Стоянов 

„Изграждане на 

система за капково 

напояване на 

насаждение от орехи с 

площ 34,20 дка в 

землището на гр. 

Перущица“ 

Не отговаря на изискванията на точка 9.1 от Раздел 13.2

„Условия за допустимост на дейностите“ от Условия за

кандидатстване по пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-

4.009 

3
BG06RDNP001-4.009-

0042 

Венцислав 

Йорданов  

"Модернизиране на 

земеделско 

стопанство чрез 

закупуване на 

земеделска 

техникана" 

Не отговаря на изискванията на т. 7 от раздел 21.2, във връзка

с т. 3 , б. „е“ и т.4 от Раздел 11.1., както и т.7, т.8, т. 10, т. 23,

т.33 от Раздел 24.1 от Условия за кандидатстване по

пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-4.009 

4
BG06RDNP001-4.009-

0049
ХРИСТО  ЙОВЧЕВ

“Закупуване на 

специализирана 

земеделска техника”.

Не отговаря на изискванията на точка 1.2 от раздел 13.2

„Условия за допустимост на дейностите“ от Условия за

кандидатстване по пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-

4.009

Списък на проектните предложения по подмярка 4.1.2, които не се допускат до техническа и финансова оценка



5
BG06RDNP001-4.009-

0057 

Светослав 

Стефанов

“ Закупуване на 

специализирана 

земеделска техника“

Не отговаря на изискванията на т. 3 б) и в) от раздел 11.1

„Критерии за допустимост на кандидатите“ и на т. 11 от

раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ от

Условия за кандидатстване по пороцедура чрез подбор

BG06RDNP001-4.009

6
BG06RDNP001-4.009-

0068

ТАША  

ГЕОРГИЕВА

“Закупуване на 

специализирана 

земеделска техника”

Не отговаря на изискванията на 1.2 раздел 13.2 Условия за

допустимост на дейностите от Условия за кандидатстване по

пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-4.009

7
BG06RDNP001-4.009-

0069 
Митра Кокудева 

"Закупуване на 

трактор за нуждите на 

малко стопанство "

Не отговаря на изискванията на т.7 от раздел 21.2 Списък с

общи документи, във връзка с т.3 , б. „е“ и т.12 от Раздел

11.1. “Критерии за допустимост на кандидатите“ ,както и т.6

и т.8 от Раздел 24.1 от Условия за кандидатстване по

пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-4.009

8
BG06RDNP001-4.009-

0086 
Николай Томов 

"ЗАКУПУВАНЕ НА 

ЗЕМЕДЕЛСКА 

ТЕХНИКА ЗА 

ЖИВОТНОВЪДНО 

СТОПАНСТВО"

Не отговаря на изискването на т. 3 буква „в“ и т. 5 буква „а“

от раздел 11.1. Критерии за допустимост на кандидатите и т.

1.1, 1.2 и 1.3 от раздел 13.2 Условия за допустимост на

дейностите от Условия за кандидатстване по пороцедура чрез

подбор BG06RDNP001-4.009 

9 BG06RDNP001-4.009-0095ТИХОМИР  ТЕНЕВ

"Закупуване на 

специализирана 

земеделска техника"

Не отговаря на изискванията на т.1.2., раздел 13.2 отУсловия

за кандидатстване по пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-

4.009



10
BG06RDNP001-4.009-

0102

АГРО ДЕСТИЛ 

ЕООД

"Закупуване на 

земеделска техника, 

създаване на трайни 

насаждения круши -

3,2 дка"

Не отговаря на изискванията на т. 5, буква в), т. 12, т.10, т.

11, т. 14 от раздел 11.1 „ Критерии за допустимост„ както и

на т. 5.4, т. 5.5, т. 9.2, т 9.1, т.12.1, т. 1.8, т.1.6 от раздел 13.2

"Условия за допустимост на дейностите" изискванията на

т.12, т.11, от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на

разходите“, т. 19, т. 4, т.8 и т.18 от раздел 24.1 „Списък с

общи документи“ от Условия за кандидатстване по

пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-4.009 

11
BG06RDNP001-4.009-

0108 

МИХАИЛ 

МАКАРИЕВ  

"Модернизиране на 

земеделско 

стопанство чрез 

закупуване на 

земеделска техника"

Не отговаря на изискванията на т.7 от раздел 21.2 Списък с

общи документи, във връзка с раздел 13.2, т.1 и т. 12 от

Раздел 11.1., както и т. 8 от раздел 24.1 от Условия за

кандидатстване по пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-

4.009

12
BG06RDNP001-4.009-

0113
Иван  Бишков

"Модернизиране на 

стопанството, чрез 

закупуване 

на пчеларско 

оборудване"

Не отговаря на изискването, описано в т. 5, буква в от раздел

11.1 Критерии за допустимост на кандидатите във връзка с

непредставени документите, посочени в т. 13 от раздел 24.1

„Списък с общи документи“ от Условия за кандидатстване по

пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-4.009 

13 BG06RDNP001-4.009-0118ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ 

"Модернизиране на

производствени 

материални активи"

Не отговаря на изискванията на т. 1, т. 1.1, т.1.2, т. 1.3 и т. 1.6

от раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“, на

точка 1.4. от раздел 13.3 „Недопустими дейности“, на точка

6 и на точка 12 от Раздел 24.1. “Списък с общи документи” от

Условия за кандидатстване по пороцедура чрез подбор

BG06RDNP001-4.009



14
BG06RDNP001-4.009-

0121 
Мария Златева

"Земеделско 

стопанство на Мария 

Златева за отглеждане 

на плодове и 

зеленчуци  в село 

Ягодово общ.Родопи”.

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

подраздел 21.2 „Оценка на административно съответствие и

допустимост“ от раздел 21 „Ред за оценяване на проектни

предложения“ и точка 25 на подраздел 24.1 „Списък с общи

документи“ раздел 24 „Списък на документите, които се

подават на етап кандидатстване“ от Условия за

кандидатстване по пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-

4.009

15
BG06RDNP001-4.009-

0126
Янко  Мермеклиев

"Модернизиране на 

стопанството чрез 

закупуване на машина 

за косене на 

лавандула"

Не отговаря на изискването на т. 23 от раздел 24.1. „Списък

с общи документи”, както и недопустимост във връзка с

изискването на т. 4 от раздел 11.1. „Критерии за допустимост

на кандидатите” от Условия за кандидатстване по

пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-4.009 

16
BG06RDNP001-4.009-

0129 

НИНА 

СТОИМЕНОВА – 

РУСЕВА

"Закупуване на 

трактор и фреза с 

откланяща секция"

Не отговаря на изискванията на 1.2 раздел 13.2 Условия за

допустимост на дейностите от Условия за кандидатстване по

пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-4.009

17
BG06RDNP001-4.009-

0144

КРАСИМИР 

КОСТОВ

“Закупуване на 

материали за поливна 

инсталация – система 

за напояване и ситема 

за оросяване за 

отглеждане на 

краставици 

оранжерийни“ 

Не отговаря на изискванията на т. 35 от раздел 24.1 „Списък

с общи документи“, т.12.2 от раздел 13.2 „Условия за

допустимост на дейностите“ от Условия за кандидатстване

по пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-4.009



18
BG06RDNP001-4.009-

0147
Eвгения  Стоицова

"Модернизиране на 

стопанството на 

земеделски 

производител Евгения 

Стоицова чрез 

закупуване на 

специализирана 

земеделска техника"

Не отговаря на изискването на т. 12 от раздел 24.1. „Списък

с общи документи“ от Условия за кандидатстване по

пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-4.009 

19
BG06RDNP001-4.009-

0148 

БОРИСЛАВ  

КРАЙЧЕВ

„Закупуване на 

специализирана 

земеделска техника, 

изграждане на 368 м 

телена ограда и 

създаване на 6,266 дка 

трайно насаждение от 

смокини“ 

Не отговаря на изискванията на определението в т.12 и т.18

от раздел 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, на

т.1.2 от раздел 13.2 от Условията за допустимост на

дейностите, както и на т. 1, т.8, т.12, т.13, т.16, т.18, т.19, и

т.33 от раздел 24.1 "Списък на документите, които се подават

на етап кандидатстване" от Условия за кандидатстване по

пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-4.009 

20
BG06RDNP001-4.009-

0149 
Красимир Стоянов

"Модернизиране на 

стопанството чрез 

закупуване на трактор 

без кабина и 

пръскачка 

вентилаторна"

Не отговаря на изискването на т. 5, 12 и 24 от раздел 24.1.

„Списък с общи документи”, както и недопустимост във

връзка с изискването на т. 3, буква „в“, т. 4 и т. 14 от раздел

11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите” от Условия

за кандидатстване по пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-

4.009 

21
BG06RDNP001-4.009-

0153 
БЕКИР  ШУКРИ

"Закупуване и 

въвеждане в 

експлотация на 

селскостопанска 

техника"

не отговаря на изискването, описано в т. 4 от раздел 23.

„Начин на подаване на проектните

предложения/концепциите за проектни предложения“ и т. 11

от раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“ от

Условия за кандидатстване по пороцедура чрез подбор

BG06RDNP001-4.009 



22
BG06RDNP001-4.009-

0164 

ЕТ„Ризо - Васил 

Ризов“

"Закупуване на 

трактор"

Не отговаря на изискванията на т. 3 буква в, т.4 и т.5 от

раздел 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, т 12.1

от Раздел 24.1 Списък с общи документи, точка 1 от 13.2:

Условия за допустимост от Условия за кандидатстване по

пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-4.009 

23
BG06RDNP001-4.009-

0165 

КУНКА 

МРЪНКОВА

"Закупуване на 

селскостопанска 

техника за отглеждане 

на картофи"

На основание чл. 34, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и чл. 18, ал. 3 от

Постановление № 162 на Министерски съвет 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. (ПМС №162/2016), подаденото

проектно предложение не е допуснато до техническа и

финансова оценка по чл. 19 от ПМС №162 от 5 юли 2016

година на основание настъпило форсмажорно обстоятелство -

смърт на кандидата.

24
BG06RDNP001-4.009-

0170
Кристияна   Бартова

"Закупуване на 

трактор с кабина"

Не отговаря на изискванията на т. 11 от Раздел 14.2 „Условия

за допустимост на разходите“ , във връзка с т.24 и т. 28 от

Раздел 24. Списък на документите, които се подават на етап

кандидатстване / 24.1 Списък с общи документи/ от Условия

за кандидатстване по пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-

4.009 

25
BG06RDNP001-4.009-

0171 
Иван  Иванов

"Закупуване на 

трактор, шредер и 

свредел"

Не отговаря на изискването, описано в т. 4 и т. 11 от раздел

11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“, във връзка

с непредставени документи, посочени в т. 10 от раздел 24.1

„Списък с общи документи“ от Условия за кандидатстване по

пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-4.009 



26
BG06RDNP001-4.009-

0174
Костадин  Благоев

"Модернизиране на 

стопанството на 

земеделски 

производител 

Костадин Благоев чрез 

закупуване на 

специализирана 

земеделска техника"

Не отговаря на изискването на т. 10 и т. 12 от раздел 24.1.

„Списък с общи документи”, както и недопустимост във

връзка с изискването на т. 3, подточка "в" от раздел 11.1.

„Критерии за допустимост на кандидатите” от Условия за

кандидатстване по пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-

4.009

27
BG06RDNP001-4.009-

0180

НАТАЛИЯ 

МАНОЛОВА

“Закупуване на 

селскостопанска 

техника за 

растениевъдно 

стопанство“ 

Не отговаря на изискванията на т. 3 "б" и "в" от раздел 11.1

„Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условия за

кандидатстване по пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-

4.009

28
BG06RDNP001-4.009-

0181 
Захари Сталев

"Инвестиции в 

земеделска техника в 

стопанството на 

Захари Сталев"

Не отговаря на изискванията на т.12 от Раздел 11.1

”Критерии за допустимост на кандидатите“ и т.5, т.24, т.25 от

Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ от Условия за

кандидатстване по пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-

4.009

29
BG06RDNP001-4.009-

0183
Надежда Терзиева

“Подобряване на 

икономическата 

устойчивост и 

резултати на малкото 

стопанство на 

Надежда Терзиева, 

чрез изграждане на: 

склад и бетонен 

фундамент за 

поставянето му

Не отговаря на изискванията на т.3 б) от Раздел 11.1.

„Критерии за допустимост на кандидатите“, т. 8.1 от Радел

13.2 „Условия за допустимост на дейностите“, т. 11 от Раздел

14.2 „Условия за допустимост на разходите“, т. 24 от Раздел

14.3 „Недопустими разходи“, т. 18 от Раздел 11.1. „Критерии

за допустимост на кандидатите“, във връзка с т. 17, 20, 27, 2,

22 от Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ от Условия за

кандидатстване по пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-

4.009



30 BG06RDNP001-4.009-0186 СЕЗАЙ  ИСМАИЛ

"Подобряване на 

икономическата 

устойчивост и 

резултати на малкото 

стопанство на Сезай 

Исмет Исмаил, чрез 

развитие на 

материалните 

Не отговаря на изискванията описани в т. 11 от раздел 14.2 „

Условия за допустимост на разходите“ и на т. 10, и т. 28 от

Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ от Условия за

кандидатстване по пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-

4.009

31 BG06RDNP001-4.009-0193 СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ

Изграждане на 18 

броя оранжерии с 

обща площ 3456 кв.м.

Не отговаря на изискванията на т. 8 от раздел 21.2 във връзка

с т. 2, т. 10, т. 12, т. 13, т. 19, т. 21, т. 25 от Раздел 24. 1

„Списък с общи документи“ и т. 3 в) от раздел 11.1.

„Критерии за допустимост на кандидатите“ във връзка с т. 10

от Раздел 24. 1 „Списък с общи документи“, т. 5 от Раздел 24.

1 „Списък с общи документи“ във връзка с т. 7 от раздел

11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“, т. 23 от

Раздел 24. 1 „Списък с общи документи“ във връзка с т. 10

от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“, т. 14

от Раздел 24. 1 „Списък с общи документи“ във връзка с т.

5.2 б) от раздел 13.2 "Условия за допустимост на

дейностите" и т. 9 от раздел 11.2 „Критерии за

недопустимост на кандидатите“ във връзка с т. 7 от Раздел

24. 1 „Списък с общи документи“ и попада в хипотезата на т.

5 или т. 9 от Раздел 11. 2. „Критерии за недопустимост на

кандидатите“ от Условия за кандидатстване по пороцедура

чрез подбор BG06RDNP001-4.009



32
BG06RDNP001-4.009-

0194 
Румен  Бандев

"ЗАКУПУВАНЕ НА 

ТРАКТОР"

Не отговаря на изискването на т. 5, 6, 8 и 33 от раздел 24.1.

„Списък с общи документи”, което води до несъответствие

във връзка с изискването на т. 6 от раздел 11.1. „Критерии за

допустимост на кандидатите”, т.1 от раздел 11. 2 „Критерии

за недопустимост на кандидатите:“ и т. 1.6 от раздел 13.2:

„Условия за допустимост на дейностите“ от Условия за

кандидатстване по пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-

4.009

33 BG06RDNP001-4.009-0196Джемиле  Юсеинова

"Закупуване и пускане 

в експлоатация на 

трактор за отглеждане 

на месодайни говеда в 

стопанството на 

Джемиле Юсеинова"

Не отговаря на изискването на т. 5, 12 и 24 от раздел 24.1.

„Списък с общи документи”, както и недопустимост във

връзка с изискването на т. 3, буква „б“ от раздел 11.1.

„Критерии за допустимост на кандидатите” от Условия за

кандидатстване по пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-

4.009

34 BG06RDNP001-4.009-0197ПЕНКА  ДЕЛЧЕВА

"Закупуване на 

селскостопанска 

техника за 

растениевъдно 

стопанство"

Не отговаря на изискванията на подточка 15.1., от точка 15.,

на Подраздел 11.1. „Критерии за допустимост на

кандидатите“ от Раздел 11. „Допустими кандидати“ и точки

5 и 7 на подраздел 24.1 „Списък с общи документи“ раздел

24 „Списък на документите, които се подават на етап

кандидатстване“ от Условия за кандидатстване по

пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-4.009

35
BG06RDNP001-4.009-

0208 

Надежда  Джимова - 

Попова  

„Модернизиране  

стопанството на 

земеделски стопанин 

Надежда Джамова - 

Попова чрез 

Не отговаря на изискванията на т.1.2., раздел 13.2 отУсловия

за кандидатстване по пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-

4.009



36 BG06RDNP001-4.009-0212ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

"Изграждане на 5 броя 

оранжерии с обща 

площ 1000 кв. м"

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

подраздел 21.2 „Оценка на административно съответствие и

допустимост“ раздел 21 „Ред за оценяване на проектни

предложения“ и точки 1, 2, 5, 7, 8, 12 и 13 на подраздел 24.1

„Списък с общи документи“ раздел 24 „Списък на

документите, които се подават на етап кандидатстване“ от

Условия за кандидатстване по пороцедура чрез подбор

BG06RDNP001-4.009

37
BG06RDNP001-4.009-

0213 
Исмаил Рашид 

„Закупуване на 

земеделска техника/  

прикачен инвентар-

надробител и 

ремарке“

Не отговаря на изискванията на т. 12 от раздел 24 Списък на

документите, които се подават на етап кандидатстване,

подраздел 24.1 Списък с общи документи от Условия за

кандидатстване по пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-

4.009

38
BG06RDNP001-4.009-

0214
Зори 81 ЕООД

„Преструктуриране на 

материалните 

мощности с 

подобряване на 

икономическата 

стабилност на 

малкото стопанство 

чрез инвестиции в 

материални активи“

Не отговаря на изискванията т.12, т.5 буква а), от Раздел 11.1

”Критерии за допустимост на кандидатите“, т. 17

„Хоризонтални политики“ и т. 9, т.12, т.13,т.25,т.32 и т.33 от

Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ от Условия за

кандидатстване по пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-

4.009

39
BG06RDNP001-4.009 -

0217  
Даниел  Христов

"Закупуване на 

селскостопанска 

техника за 

растениевъдното 

стопанство на Даниел 

Владимиров Христов”

Не отговаря на изискванията на 1.2 раздел 13.2 Условия за

допустимост на дейностите от Условия за кандидатстване по

пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-4.009



40
BG06RDNP001-4.009-

0222 

МУСТАФА 

РАХМОВ

ЗАКУПУВАНЕ НА 

ЗЕМЕДЕЛСКА 

ТЕХНИКА ЗА 

КРАВЕФЕРМА

Не отговаря на изискванията на т. 3 „б“ от раздел 11.1

„Критериите за допустимост на кандидатите” от Условия за

кандидатстване по пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-

4.009

41
BG06RDNP001-4.009-

0223 
„Илмира ООД“ 

“Модернизиране 

земеделското 

стопанство на 

„Илмира“ ООД“ 

Не отговаря на изискванията описани в т. 3 б) и т. 10 от

Раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ и т.

3, т. 7 и т. 33 от Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ в

резултат на което проектното предложение не отговаря на

изискването, описано във т. 42 от Раздел 24.1 „Списък с

общи документи“ от Условия за кандидатстване по

пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-4.009

42
BG06RDNP001-4.009-

0228 
Христо  Аврамов

“Закупуване на 

специализирана 

земеделска техника“ 

Не отговаря на изискванията на т.1.2., раздел 13.2 от

Условията за кандидатстване по пороцедура чрез подбор

BG06RDNP001-4.009

43 BG06RDNP001-4.009-0236 „Идея Дея“ ООД 

"Закупуване на 

специализирана 

земеделска техника"

Не отговаря на изискването на т 1.1, 1.2 и 1.3 от раздел 13.2

Условия за допустимост на дейностите от Условия за

кандидатстване по пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-

4.009

44 BG06RDNP001-4.009-0239ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

"Закупуване на 

земеделска техника за 

11 дка трайни 

насаждения сливи 

отглеждани в 

землището на с. 

Караджово, общ. 

Садово, обл. Пловдив"

Не отговаря на изискванията описани в т. 11 от раздел 14.2 „

Условия за допустимост на разходите“, на т. 4 от раздел 24.1

„Списък с общи документи“ и на на т. 5, буква „а” от раздел

11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите” от Условия

за кандидатстване по пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-

4.009



45
BG06RDNP001-4.009-

0248 
Незиха  Халим

„Закупуване на нова 

земеделска техника - 

трактор“ 

Не отговаря на изискванията т.3, буква б), т.4 и т.12 от раздел

11.1. ”Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условия

за кандидатстване по пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-

4.009

46 BG06RDNP001-4.009-0251 Владимир Делиев

"Закупуване на 

трактор с прикачен 

инвентар за нуждите 

на стопанството на 

Владимир Делиев"

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

допустимост на кандидатите“, във връзка с т. 10 от Раздел 24.

1 „Списък с общи документи“, точка 11 от раздел 14.2.

„Условия за допустимост на разходите“, във връзка с т. 24 от

Раздел 24.1. “Списък с общи документи” на т. 18 от Раздел

11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“, във връзка

с т. 2, 7 от Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ от

Условия за кандидатстване по пороцедура чрез подбор

BG06RDNP001-4.009

47
BG06RDNP001-4.009-

0254
Румен  Теодосиев

"Закупуване на 

трактор от 

земеделския стопанин  

Румен  Теодосиев"

На основание чл. 34, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и чл. 18, ал. 3 от

Постановление № 162 на Министерски съвет 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. (ПМС №162/2016), подаденото

проектно предложение не е допуснато до техническа и

финансова оценка по чл. 19 от ПМС №162 от 5 юли 2016

година на основание настъпило форсмажорно обстоятелство -

смърт на кандидата.

48
BG06RDNP001-4.009-

0256
Сияна  Денева

„Закупуване на 

трактор и фреза  за 

растениевъдно 

стопанство”

Не отговаря на изискванията на условието на т. 11 от раздел

14.2 "Условия за допустимост на разходите" от Условия за

кандидатстване по пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-

4.009 



49 BG06RDNP001-4.009-0259 Петрана  Кирева

"Внедряване на 

съвременни 

технологични 

процеси, чрез 

инвестиция в 

специализирано 

оборудване за 

нуждите на 

стопанството на 

Петрана Иванова 

Кирева"

Не отговаря на изискванията по точка 11 от Раздел 14.2

„Условия за допустимост на разходите“, точка 24 от раздел

24.1 „Списък с документите, които се подават на етап

кандидатстване“, точка 3, буква б), точка 7, буква в), точка 9

и точка 21 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на

кандидатите“, точка 2.3. от раздел 13.2 „Условия за

допустимост на дейностите“, точка 8, буква в) от Раздел 13.3

„Недопустими дейности“ и точка 20 от Раздел 14.3

„Недопустими разходи“ от Условия за кандидатстване по

пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-4.009

50
BG06RDNP001-4.009-

0262
Искрен  Тонев

"Инвестиции в 

земеделското 

стопанство на Искрен 

Тонев"

Не отговаря на изискванията на т. 11 ,т. 12, във връзка с т.18 ,

от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, т.

3 е) от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на

кандидатите“, във връзка с документ по т. 7 от Раздел 24.1

Списък с общи документи , които се подават на етап

кандидатстване; на т. 5 а) от раздел 11.1 „Критерии за

допустимост на кандидатите“; на т. 3 в) , от раздел 13.2

„раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите““ ,

във връзка с непредставяне на документи по т. 10 от Раздел

24. 1 от Списък с общи документи , които се подават на етап

кандидатстване от Условия за кандидатстване по пороцедура

чрез подбор BG06RDNP001-4.009 

51 BG06RDNP001-4.009-0263МУСТАФА БАНИЧ

"Закупуване на 

земеделска техника за 

развитие на 

стопанство за 

отглеждане на млечни 

крави"

Не отговаря на изискванията на точка 1.6 от раздел 13.2

"Условия за допустимост на дейностите" и точка 1.1, 1.2 и 1.3

от раздел 13.2 "Условия за допустимост на дейностите" от

Условия за кандидатстване по пороцедура чрез подбор

BG06RDNP001-4.009



52
BG06RDNP001-4.009-

0264
Ангел  Керкенеков

"Земеделско 

стопанство за 

отглеждане на 

плодове на Ангел 

Керкенеков в 

общ.Белово"

Не отговаря на изискванията на т. 11 ,т. 12, във връзка с т.18 ,

от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, на

т. 1.6, от раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“

и т. 11 от раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“

от Условия за кандидатстване по пороцедура чрез подбор

BG06RDNP001-4.009 

53 BG06RDNP001-4.009-0265 НАСУФ АХМЕД

"Закупувануе на 

вентилаторна 

пръскачка и навесна 

фреза за земеделското 

стопанство 

отглеждащо трайни 

насаждения сливи"

Не отговаря на изискванията на точка 5 и 7 от раздел 24

Списък на документите, които се подават на етап

кандидатстване: подраздел 24.1 Списък с общи документи,

точка 1.6 от раздел 13. Дейности, допустими за финансиране,

подраздел 13.2: Условия за допустимост на дейностите, точка

3, буква „б“ от Раздел 11 „Допустими кандидати“, подраздел

11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ от

Условия за кандидатстване по пороцедура чрез подбор

BG06RDNP001-4.009

54
BG06RDNP001-4.009-

0268

"Агроинвест 91" 

ЕООД

"Създаване на 16 дка 

биологични трайни 

насаждения от круши"

Не отговаря на изискванията на условието на т. 5 от раздел

11.1 Критерии за допустимост на кандидатите и т. 5.2. буква

„в“ от раздел 13.2 Условия за допустимост на дейностите от

Условия за кандидатстване по пороцедура чрез подбор

BG06RDNP001-4.009 

55
BG06RDNP001-4.009-

0269 
Николай Николов

„Развитие на 

земеделското 

стопанство на  ЗП 

Николай Минев 

Николов“

Не отговаря на т. 3, буква „б“, т. 5, буква „а“, т. 7, буква „б“,

и т. 12 от раздел 11.1. „Критерии за допустимост на

кандидатите”, т. 1.2 от раздел 13.2 „Условия за допустимост

на дейностите“ и т. 21 от раздел 24.1 „Списък с общи

документи“ от Условия за кандидатстване по пороцедура

чрез подбор BG06RDNP001-4.009 



56
BG06RDNP001-4.009-

0272
Мая Христова 

 "Развитие на 

земеделското 

стопанство на ЗП Мая 

Колева Христова "

Не отговаря на изискванията на т. 7 и т.12 от раздел 24

Списък на документите, които подават на етап

кандидатстване: Раздел 24.1 Списък с общи документи от

Условия за кандидатстване по пороцедура чрез подбор

BG06RDNP001-4.009 

57
BG06RDNP001-4.009-

0277 

ИВ КОНСУЛТ 

ЕООД

"Развитие на 

земеделското 

стопанство на ИВ 

КОНСУЛТ ЕООД"

Не отговаря на изискването на т. 4 и 16 от раздел 24.1.

„Списък с общи документи”, както и недопустимост във

връзка с изискването на т. 3, буква „б“ т. 4, т. 5, буква „а“ и т.

12 от раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите”

от Условия за кандидатстване по пороцедура чрез подбор

BG06RDNP001-4.009 

58
BG06RDNP001-4.009 -

0278 
Николай  Богданов 

„Закупуване на 

селскостопанска 

техника за 

растениевъдно 

стопанство“

Не отговаря на изискванията на точки 4, 5 и 7 на раздел 11.

Допустими кандидати, подраздел 11.1. Критерии за

допустимост на кандидатите и точки 4, 5 и 7 на раздел 24

Списък на документите, които се подават на етап

кандидатстване, подраздел 24.1 Списък с общи документи от

Условия за кандидатстване по пороцедура чрез подбор

BG06RDNP001-4.009 

59 BG06RDNP001-4.009-0279 Ивалин Петров

"Закупуване на 

селскостопанска 

техника - трактор за 

растениевъдно 

стопанство и 

производство на 

сливи"

Не отговаря т. 4, т. 7 и т. 10 от раздел 24.1 „Списък с общи

документи“, а също така и недопустимост във връзка с

изискването на т. 11 от раздел 11.1. „Критерии за

допустимост на кандидатите” от Условия за кандидатстване

по пороцедура чрез подбор BG06RDNP001-4.009



60
BG06RDNP001-4.009-

0280 
Георги Стойчев

„Закупуване на 

земеделска техника за 

15 дка трайни 

насаждения ябълки 

отглеждани по 

биологичен начин 

намиращи се в 

землището на с. 

Виноградец с 

ЕКАТТЕ 11154, общ. 

Септември, обл. 

Пазарджик“

Не отговаря на изискванията точка 5, буква а) и точка 7,

буква б) от раздел 11.1. ”Критерии за допустимост на

кандидатите“ от Условия за кандидатстване по пороцедура

чрез подбор BG06RDNP001-4.009

61
BG06RDNP001-4.009-

0285 

"АГРОФРУТ" 77 

ЕООД 

"Създаване на 16 дка 

биологични трайни 

насаждения круши"

Не отговаря на изискванията на т.5 буква "а" от раздел 11.1

Критерии за допустимост на кандидатите и т.5.2 буква "в" от

раздел 13.2 Условия за допустимост на дейностите от

Условия за кандидатстване по пороцедура чрез подбор

BG06RDNP001-4.009 

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. 


