
 
                    

                                  

 

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ“ 

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.047 МИГ ЗАВЕТ – КУБРАТ: ПОДМЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА” 

Код на Процедурата в ИСУН BG06RDNP001 – 19.047- S1 

 

Дата: 03.02.2020 г. 

 

№ 

 

Рег. № на проектното 

предложение  

 

Наименование на 

кандидата 

 

Наименование на 

проектното предложение 

 

Основание за отхвърляне 

1. 
BG06RDNP001-

19.047-0007 

ЗП Искрен ***** 

Мутафов 

Закупуване на специализирано 

пчеларско оборудване 

Не отговоря на критериите за административно 

съответствие и допустимост в Условията за 

кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-

19.047 МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 

„Инвестиции в земеделски стопанства”“, въз 

основа на Оценителен доклад със следните 
основания и мотиви: 

 

Не е представено Решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда при подаване 

на проектното предложение. Представените след 

проведена комуникация с кандидата Становище 

на РИОСВ Русе от 19.10.2018 г. (изх. № И-

3521/19.10.2018 г.), във връзка с постъпило 

заявление от кандидата с вх. № АО 

4705/17.10.2018 г. са с дата след крайния срок за 

подаване на проектни предложения по 

процедурата.  



 

Съгласно Условията за кандидатстване с 

проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за 

водено от общностите местно развитие на МИГ 

Завет - Кубрат от ПРСР 2014-2020 - процедура на 

подбор на проекти по подмярка 4.1 "Инвестиции в 

земеделски стопанства", целта на процедурата е 

директно свързана с постигането на 

Специфичната цел 1.1: „Насърчаване 

производството и преработката на 

висококачествени селскостопански и горски 

продукти по традиционна или екологична 

технология” от Приоритет 1 на Стратегията за 

ВОМР на МИГ Завет - Кубрат: „Развитие и 

укрепване на местни традиционни и нови 

икономически дейности, производства и услуги”. 

Целите на предоставяната безвъзмездна 

финансова помощ са свързани с повишаване 

конкурентоспособността на земеделието на 

територията на МИГ Завет – Кубрат чрез: 1. 

преструктуриране и развитие на наличните 

материални мощности в стопанствата, т.е. 

финансирането по подмярка 4.1 следва да бъде 

насочено към стопанствата на територията на 

МИГ Завет - Кубрат. Финансовата помощ по 

процедурата е насочена към повишаване на 

конкурентоспособността на земеделието на 

територията на МИГ Завет - Кубрат. Към момента 

на подаване на проектното предложение 

стопанството на кандидата не е разположено на 

територията на МИГ Завет - Кубрат, т.е. той не е 

земеделско стопанство на територията на МИГ 

Завет - Кубрат. В приложения технологичен 

проект кандидатът потвърждава, че и занапред 

земеделското стопанство ще остане на 

територията на община Русе (извън територията 

на МИГ Завет - Кубрат), като пчелните маточници 



 

и пчелните пити ще се транспортират до 

помещението, където ще бъде разположено 

оборудването, предмет на настоящото проектно 

предложение. Изискуемият като критерий за 

допустимост за кандидатстване по мярката, 

минимален стандартен производствен обем на 

стопанството е формиран от култури и пчели, 

които се отглеждат на територията на община 

Русе, т.е. не са разположени на територията на 

МИГ. Проектното предложение не допринася за 

постигане на целите на процедурата и не 

допринася за изпълнение на Стратегията за ВОМР 

на МИГ Завет - Кубрат. Към момента на 

кандидатстване, кандидатът е приложил 

удостоверение за постоянен адрес на територията 

на МИГ Завет Кубрат от 08.08.2018 г., т.е. след 

обявяване на процедурата за финансово 

подпомагане, което оставя съмнение за 

изкуствено създадено условие, със цел финансово 

подпомагане. Съгласно т.11.2 Критерии за 

недопустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване, не се подпомагат 

кандидати/ползватели на помощта, т. 6 "Не се 

дава предимство, а даденото предимство се 

отнема в случаите, когато бъде установено, че 

кандидат за подпомагане или негови членове са 

създали изкуствено условията, необходими за 

получаване на това предимство, в противоречие с 

целите на европейското и националното 

законодателство в областта на селското 

стопанство." Понятието "Изкуствено създадени 

условия" е регламентирано в ДР на Наредба №22 

от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 

19.2 "Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за водено от общностите местно 

развитие" на мярка 19 "Водено от общностите 

местно развитие" от Програмата за развитие на 



 

селските райони за периода 2014-2020 г., а 

именно: "Изкуствено създадени условия" са 

инвестиции, за които е установена функционална 

несамостоятелност и/или изкуствено създадени 

условия за получаване на помощта с цел 

осъществяване на предимство в противоречие с 

целите на мярката. 

В запитвания за оферти липсва техническа 

спецификация (липсват посочени технически 

характеристики) за отделните активи, които са 

обект на инвестицията и за които се кандидатства. 

В тази връзка не може да се прецени до колко 

приложените към проектното предложение 

оферти отговарят на изискването да са 

"съпоставими". Документът не е допълнително 

изискан от кандидата, тъй като съгласно 

Условията за кандидатстване допълнителното им 

изискване води до подобряване качеството на 

проектното предложение и до нарушаване на 

принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ. Съгласно 

условията за кандидатстване, „в случаите, когато 

кандидатът не е посочил минимални технически 

и/или функционални характеристики на 

предвидените за закупуване активи или те не 

съответстват на посочените в офертата и/или 

извлечението от каталог на 

производител/доставчик и/или проучването в 

интернет, съответният разход следва да бъде 

премахнат от бюджета на проекта служебно от 

Комисията за подбор.“ 

Проектното предложение е непълно и не отговаря 

на поставените условия за административно 

съответствие и допустимост. 

 

2. 
BG06RDNP001-

19.047-0010 
Стемагро ЕООД Закупуване на трактор 

Не отговоря на критериите за административно 

съответствие и допустимост в Условията за 

кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-



 

19.030 подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“, въз 

основа на Оценителен доклад със следните 
основания и мотиви: 

 

Формулярът за кандидатстване, не е подписан с 

КЕП от законния представител на кандидата 

Христо Милев. Представеното след проведена 

комуникация  с кандидата нотариално заверено 

пълномощно за упълномощаване на лицето 

Бистра Милева, подало проектното предложение е 

с дата 16.10.2018 г., т.е. след датата на подаване 

на проектното предложение. 

Проектното предложение е непълно и не отговаря 

на поставените условия за административно 

съответствие и допустимост. 

 

4. 

BG06RDNP001-

19.047-0016 
Хасан ***** Хасанов 

Изграждане на 

плодохранилище 

Не отговоря на критериите за административно 

съответствие и допустимост в Условията за 

кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-

19.030 подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“, въз 

основа на Оценителен доклад със следните 

основания и мотиви: 

 

Не е представено Решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда за 

инвестиционен проект "Изграждане на 

плодохранилище и склад в ПИ №0342010 по КВС 
на с. Сеслав, общ. Кубрат, обл. Разград".  

Проектното предложение е непълно и не отговаря 

на поставените условия за административно 
съответствие и допустимост. 



 

4. 

BG06RDNP001-

19.047-0018 
Гюлфера ***** Али 

Закупуване на телескопичен 

товарач 

Не отговоря на критериите за административно 

съответствие и допустимост в Условията за 

кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-

19.030 подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“, въз 

основа на Оценителен доклад със следните 
основания и мотиви: 

 

Формулярът за кандидатстване не е подписан с 

КЕП от законния представител на кандидата 

Гюлфера Али. След проведена комуникация  с 

кандидата не е представено нотариално заверено 

пълномощно за упълномощаване на лицето, 

подало проектното предложение. 

Проектното предложение е непълно и не отговаря 

на поставените условия за административно 

съответствие и допустимост. 

5. 

BG06RDNP001-

19.047-0014 
ЗП Хюсеин ***** 

Ахмед 

Подобряване на 

зеленчукопроизводството чрез 

модернизация на стопанство в 

с. Брестовене, община Завет, 

област Разград 

Съгласно раздел 24. Списък на документите, 

които се подават на етап кандидатстване от 

Условията за кандидатстване, в случаите, когато 

инвестицията по проекта е в ДМА и ДНА, 

документите трябва да съдържат технически 

и/или функционални характеристики на 

оборудването, съответстващи на посочените 

минимални технически и/или функционални 

характеристики. „В случай, че е приложимо и не е 

представена Техническа спецификация или не е 

представена в изискуемия образец, документът 

не може да бъде допълнително изискван от 

кандидатите, тъй като допълнителното му 

представяне ще доведе до подобряване на 

качеството на проектното предложение и до 

нарушаване на принципите по чл. 29 от 

ЗУСЕСИФ. Непредставянето на документа няма 

да доведе до отхвърляне на проектното 



 

предложение, но ще доведе до редуциране на 

разходи в бюджета на проектното предложение 

(т. 5 от Формуляра за кандидатстване)“. Към 

формуляра за кандидатстване, кандидатът е 

приложил запитвания за оферти за мобилна 

хладилна камера за съхранение на зеленчуци, в 

които не са посочени технически и/или 

функционални характеристики на оборудването. 

Съгласно т. 21. 2 от Условията за кандидатстване, 

„в случай, че в процеса на техническа и финансова 

оценка Комисията за подбор установи наличието 

на обстоятелства като включени в проектното 

предложение недопустими дейности, 

недопустими и/или нереалистични разходи, 

дублиране на заложени дейности и/или разходи и 

др., бюджетът на проектното предложение се 

променя“ (т. 5 от Формуляра за кандидатстване). 

С оглед на изложеното, бюджетът на проектното 

предложение следва да се промени, като се 

премахне разходът по дейност „Доставка и 

монтаж на мобилна хладилна камера за 

съхранение на зеленчуци” в размер на 192 

807,24 лв.  

В проектното предложение са включени разходи 

за закупуване на земя в размер на 2 515,50 лв. 

Същите се явяват недопустими разходи, съгласно 

т. 14.3. на Условията за кандидатстване, тъй като 

те са направени преди датата на подаване на 

проектното предложение. В получения отговор от 

кандидата, същият е декларирал, че не 

кандидатства за тяхното възстановяване. С оглед 

на изложеното, следва да се коригира бюджета на 

проекта (т.5 от Формуляра за кандидатстване), 

като се премахнат разходите за закупуване на 

земя в размер на 2 515,50 лв.  

С така предложените корекции на бюджета (т.5 от 

Формуляра за кандидатстване), конкретният 



 

проект не отговаря на изискването за 

минимален размер на заявената безвъзмездна 

финансова помощ по процедура за подбор на 

проекти № BG06RDNP001-19.047 по подмярка 

4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от 

мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ в 

размер на 4 889,50 лева. 

6. 

BG06RDNP001-

19.047-0015 ЗП Ерай ***** Ахмед 

Инвестиции в отглеждане на 

зеленчуци- хладилна система 

на територията на  с. 

Брестовене, община Завет, 

област Разград 

Съгласно раздел 24. Списък на документите, 

които се подават на етап кандидатстване от 

Условията за кандидатстване, в случаите, когато 

инвестицията по проекта е в ДМА и ДНА, 

документите трябва да съдържат технически 

и/или функционални характеристики на 

оборудването, съответстващи на посочените 

минимални технически и/или функционални 

характеристики. „В случай, че е приложимо и не е 

представена Техническа спецификация или не е 

представена в изискуемия образец, документът 

не може да бъде допълнително изискван от 

кандидатите, тъй като допълнителното му 

представяне ще доведе до подобряване на 

качеството на проектното предложение и до 

нарушаване на принципите по чл. 29 от 

ЗУСЕСИФ. Непредставянето на документа няма 

да доведе до отхвърляне на проектното 

предложение, но ще доведе до редуциране на 

разходи в бюджета на проектното предложение 

(т. 5 от Формуляра за кандидатстване)“. Към 

формуляра за кандидатстване, кандидатът е 

приложил запитвания за оферти за 

Автоматизирана хладилна система за съхранение 

на домати и краставици, в които не са посочени 

технически и/или функционални характеристики 

на оборудването. Съгласно т. 21. 2 от Условията 

за кандидатстване, „в случай, че в процеса на 

техническа и финансова оценка Комисията за 



 

подбор установи наличието на обстоятелства 

като включени в проектното предложение 

недопустими дейности, недопустими и/или 

нереалистични разходи, дублиране на заложени 

дейности и/или разходи и др., бюджетът на 

проектното предложение се променя (т. 5 от 

Формуляра за кандидатстване)“. С оглед на 

изложеното, бюджетът на проектното 

предложение следва да се промени, като се 

премахне разходът по дейност „Закупуване на 

автоматизирана хладилна система за 

съхранение на пресни зеленчуци – домати и 

краставици” в размер на 191 380,02 лв.  

В проектното предложение са включени разходи 

за закупуване на земя в размер на 3 500,00 лв. 

Същите се явяват недопустими разходи, съгласно 

т. 14.3. на Условията за кандидатстване, тъй като 

те са направени преди датата на подаване на 

проектното предложение. В получения отговор от 

кандидата, същият е декларирал, че не 

кандидатства за тяхното възстановяване. С оглед 

на изложеното, следва в бюджета на проекта (т.5 

от Формуляра за кандидатстване), да се 

премахнат разходите за закупуване на земя в 

размер на 3 500,00 лв.  

С предложените корекции на бюджета (т. 5 от 

Формуляра за кандидатстване), конкретният 

проект не отговаря на изискването за 

минимален размер на заявената безвъзмездна 

финансова помощ по процедура за подбор на 

проекти № BG06RDNP001-19.047 по подмярка 

4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от 

мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ в 

размер на 4 889,50 лева. 

 

 


