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Препис извлечение 

 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД № BG06RDNP001-19.233-S1-RR3 

на Комисия за подбор на проектни предложения за оценителна сесия  

№ BG06RDNP001-19.233-S1 по процедура № BG06RDNP001-19.233 „МИГ-Берковица и 

Годеч“- мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР  

 

………………………………………………. 

V. Решение на Комисия за подбор на проекти 

Въз основа на извършените проверки от оценителна сесия № BG06RDNP001-19.233-S1 по 

процедура „МИГ-Берковица и Годеч“- мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от 

Стратегия за ВОМР: оценка на етап Административно съответствие и допустимост и етап 

Техническа и финансова оценка, описани подробно в съответните протоколи, Комисията взе 

следното  

РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрява списък на предложените за финансиране проектни предложения и размера 

на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена на всеки от тях – 

Приложение 1; 

2. Одобрява списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и 

основанието за отхвърлянето им – Приложение 2; 

3. Одобрява списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали 

оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното 

класиране – Приложение 3; 

4. Одобрява списък на оттеглените /служебно/ по време на оценката проектни 

предложения – Приложение 4. 
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Приложение 1 

СПИСЪК  

на предложените за финансиране проектни предложения  

от сесия за оценка № BG06RDNP001-19.233-S1 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“ –  

мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР  

№ 

Рег. номер  

на ПП 

Дата и час на 

подаване 

Наименование на проектното 

предложение 

Кандидат 

 

 

Обобщена 
оценка  

Одобрена 

БФП (лв.) 

 

1 
BG06RDNP001-

19.233-0003 

03.07.2019 

14:31 

Закупуване на селскостопански 

машини за нуждите на ЗП Христо 

Димитров Бояджиев 

ЗП 

Христо Димитров 

Бояджиев 

45 74 676.40 

2 
BG06RDNP001-

19.233-0001 

25.06.2019 

09:03 

Модернизиране на стопанството на 

Александър Пламенов Консулов 

Александър 

Пламенов Консулов 
40 85 792.00 

 ОБЩО: 160 468.40 

 

 

Председател на КППП:… ………. 

    

 

 

Секретар на КППП:…… ……... 

    

Заличено съгласно ЗЗЛД
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Приложение 2 

СПИСЪК 

 на предложените за ОТХВЪРЛЯНЕ проектни предложения и основанието за отхвърлянето им 

от сесия за оценка № BG06RDNP001-19.233-S1 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“ –  

мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР 

№ 
Рег. номер 

на ПП 

Дата и час 

на 

подаване 

Наименование 

на проектното 

предложение 

Кандидат Мотиви за отхвърлянето 

1 
BG06RDNP001-

19.233-0006 

04.07.2019 

22:08 

Закупуване на 

земеделска 

техника за 

нуждите на 

животновъдното 

стопанство 

ЗП  

Кръстанчо 

Кръстанов 

Първи оценител: след осъществена комуникация и представени документи 

констатирам: 

1. кандидатът представя некоректно попълнена в т. 4 Декларация по 

образец по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП, тъй като се явява свързано предприятие, а 

е отбелязано "независимо" . 

2.некоректно попълнена Инвентарна книга и/или Справка за дълготрайни 

материални активи към датата на подаване на проектното предложение с 

разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване от ЕТ Кръстанчо 

Кръстанов, което не съответства на Условия за кандидатстване, тъй като 

Кандидатът е ЗП Кръстанчо Кръстанов  

2.некоректно попълнена Отчет за заетите лица, средствата за работна 

заплата и други разходи за труд за последните три години от ЕТ Кръстанчо 

Кръстанов, което не съответства на Условия за кандидатстване, тъй като 

Кандидатът е ЗП Кръстанчо Кръстанов.  

 

Проектното предложение НЕ отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост и НЕ преминава на следващ етап . 

Втори оценител:  

Кандидатът е представил некоректно попълнена в т. 4 Декларация по 
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образец по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП, явява се свързано предприятие, а не е 

отбелязано. Кандидатът ЗП Кръстанчо Кръстанов е представил некоректно 

попълнена Инвентарна книга и некоректно попълнен Отчет за заетите лица 

от ЕТ Кръстанчо Кръстанов, което не отговаря на Условия за 

кандидатстване, тъй като кандидатът е ЗП Кръстанчо Кръстанов. 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост и не преминава на следващ етап . 

 

2 
BG06RDNP001-

19.233-0010 

05.07.2019 

12:33 

Модернизиране 

на 

животновъдно 

стопанство 

Кирил 

Иванов 

Кирилов 

Първи оценител:  

Проектното предложение не отговаря на условията за допустимост и не 

следва да премине на етап ТФО поради следните причини: 

В приложения анкетен формуляр № 04 / за с. Туден/ към анкетната карта за 

регистрация на земеделския стопанин от 13.05.2019 г. се установяват 

разминавания на данните спрямо подадената декларация от кандидата за 

изчисляване на СПО и справка за наличните животни към 17.07.2019 г., 

заверена от официален ветеринарен лекар. Това не позволява категорично 

да се установи спазено ли е изискването за допустимост -минималният 

стандартен производствен обем на земеделското стопанство да е не по-

малко от 8000 Евро.  

Проверката на административно съответствие и допустимост по 

процедурата на МИГ се основава на документална проверка на 

представените от кандидата формуляри и данните в тях. За установеното 

разминаване в броя и вида животни посочени в анкетния формуляр към 

анкетната карта и попълнената от кандидата декларация за изчисляване на 

минималния СПО на стопанството, същият е уведомен с писмо на 

комисията , като му е указано да даде обяснение и да отстрани 

разминаването.  

Въпреки указанието на комисията кандидатът не е дал обяснение и не е 

представил актуализиран анкетен формуляр. Представен е опис за 

наличните животни към 17.07.2019 г. заверен от официален ветеринарен 

лекар, но по контролния лист на МИГ проверката се извършва съгласно 
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данните от анкетен формуляр приложен към проектното предложение, 

нанесени в таблицата за изчисляване на СПО. Освен разминаване в броя на 

животните/ броя на овцете/, има разминаване и във вида им - млечни или 

месни крави, биволите също не са отразени в анкетния формуляр. Това 

пречи на проверката за установяване на СПО на стопанството. Съгласно 

инструкцията за попълване на таблицата за изчисление на СПО, всеки вид 

животни е с различен коефициент, а за Крави-месодайни е указано да се 

включват кравите, когато са предимно от породи за месо и са 

предназначени единствено и само за производство на телета. Тяхното мляко 

се избозава директно от телетата. Понякога те могат да се доят, но млякото 

рядко е предназначено за човешка консумация. Включват се и бракуваните 

крави. 

Това указание влиза в противоречие и с посоченото в бизнес плана на 

кандидата, който прогнозира млякото от месодайните крави да бъде 

предназначено за продажба. Приложен е бизнес план /за 5 години/ с 

нанесена корекция и допълнителни обяснения по писмо за допълнителна 

информация, като в Таблица 3 Производствена и търговска програма, най-

голям дял от приходите идва от приходи от краве мляко. Бизнес планът не е 

коректен в тази си част, въпреки приложените обяснения за по-нисък 

млеконадой, имайки предвид че месодайните крави се отглеждат основно за 

месо и млякото от тях се използва главно за изхранване на телетата. 

Втори оценител:  

При подаване на проектното предложение ЗП Кирил Иванов Кирилов 

представя Декларация за изчисление на минималния стандартен 

производствен обем на стопанството (по образец, Приложение № 3), в 

която са посочени 13 бр. млечни крави, която не съответства на данните в 

представените Анкетните формуляри. При спазване на Условията за 

кандидатстване посочени в т. 21.1. Оценка на административното 

съответствие и допустимост, оценителната комисия е установила 

несъответствие в Удостоверение №202/03.12.2013 г. от ОДБХ-София 

област, което е за регистрация на животновъден обект само за 83 бр. дребни 
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преживни животни и в тази връзка е изискала от кандидата да представи 

обяснение за начина на отглеждане на кравите /посочени при изчисление на 

СПО/, както и да посочи какви са- кравите млечни или месодайни и същото 

да се удостовери с надлежен документ заверен от компетентно лице. 

В отговора си ЗП Кирил Иванов Кирилов е представил коректно попълнена 

декларация за изчисление на СПО, но не и документи удостоверяващи 

животновъден обект за месодайни крави. С потвърждаването на вида на 

притежаваните от кандидата "месодайни" крави се установяват следните 

несъответствия в новопредставения бизнес план: 

1. В I "Въведение", А. Краткото описание на проекта кандидатът е 

декларирал, че инвестицията е в модернизация на съществуваща фирма за 

отглеждане на млечни крави и овце, чрез закупуване на специализиране 

земеделска техника. 

Но видно от представените документи, кандидатът не притежава млечни, а 

месодайни крави. 

2. В II "Описание на кандидата и осъществяваната дейност от него", А. 

Кратка информация за дейността на кандидата, ЗП Кирил Кирилов е 

посочил, че във фермата се отглеждат стадо от 58 овце, 14 млечни крави, 14 

бивола и 10 коне.  

Също така в проектното проучване кандидатът е акцентирал върху 

млекопроизводството. 

 

Видно от представената производствената програма, кандидатът отново е 

заложил на приходи от мляко, а не от продажба на месо, въпреки че 

отглежда месодайни животни. 

В Таблица 4.2.2 "Животинска продукция", за вид на продукцията, 

кандидатът отново е посочил краве мляко. 

В Таблица 6 "Разходи за суровини, материали и външни услуги", 

кандидатът е направил разчети отново за краве мляко, както и в Таблица 11 

"Себестойност на единица продукция" са посочени видовете ресурси 

необходими за производство на краве мляко. 
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Като се има в предвид, че кандидатът отглежда месодайни крави, а не 

млечни, считам че представеният бизнес план съдържа противоречиви и 

двусмислени данни за инвестиционните намерения на кандидата, поради 

което не може да бъде изчислена икономическата жизнеспособност на 

проекта. 

Съгласно Условията за кандидатстване посочени в т. 21.1. Оценка на 

административното съответствие и допустимост: 

- Не се допуска поправяне на проектното предложение и представените от 

кандидата удостоверителни документи освен в случаите на очевидни 

грешки ("Очевидна грешка" е писмена грешка, грешка в пресмятането или 

други подобни очевидни неточности, която може да бъде непосредствено 

установена при техническа проверка на информацията, съдържаща се в 

документите). КППП може да признае очевидни грешки само, ако те могат 

да бъдат непосредствено установени при техническа проверка на 

информацията, съдържаща се в документите към проектното предложение 

при условие, че кандидата е действал добросъвестно. 

Съгласно Приложение № 9 към Условия за кандидатстване "Контролен 

лист за административно съответствие и допустимост" се извършва 

проверка на кандидата по данни съгласно Анкетен формуляр приложен към 

проектното предложение нанесени в таблица за изчисляване на стандартния 

производствен обем, приложение № 16 от условията за кандидатстване. 

Данните е необходимо да съответстват на данните в Декларация за 

изчисляване на минималния СПО, подписана и подпечатана от кандидата.  

При направени изчисления на база представения Анкетен формуляр 

приложен към проектното предложение се установи, че производствен обем 

на стопанството на кандидата е по-малко от 8000 евро, а съгласно т. 11. 

Допустими кандидати от Условията за кандидатстване по т.2., е поставено 

изискване "минималният стандартен производствен обем на земеделското 

им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро", на 

което кандидатът не отговоря. 

В секция "Прикачени документи" е приложена Таблица за изчисляване на 
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икономическия размер на земеделските стопанства на база представения 

Анкетен формуляр приложен към проектното предложение. 

Във връзка с гореизложеното смятам, че проектното предложение 

„МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДНО СТОПАНСТВО“, подадено 

от Земеделски производител Кирил Иванов Кирилов не може да премине 

към следващ етап на техническа и финансова оценка. 

 

 

 

Председател на КППП:

    

 

 

Секретар на КППП:

   

Заличено съгласно ЗЗЛД
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Приложение 3 

СПИСЪК  

на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването,  но за които не достига финансиране, подредени по реда 

на тяхното класиране от сесия за оценка № BG06RDNP001-19.233-S1 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.1 „Инвестиции 

в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР 

№ 
Рег. номер  

на ПП 

Дата и 

час на 

подаване 

Наименование на проектното предложение 
Кандидат 

 

Одобрена БФП 

(лв.) 

Обобщена 

оценка 

1. 
BG06RDNP001-

19.233-0002 

03.07.2019 

08:30 

Модернизиране на стопанството на Димитричка 

Иванова Илиева 

Димитричка Иванова 

Илиев 
86 929.80 35 

2. 
BG06RDNP001-

19.233-0004 

04.07.2019 

12:26 

Закупуване на земеделска техника за стопанството на 

ЗП Стефан Власакиев 
ЗП  

Стефан Власакиев 
81 266.87 35 

3. 
BG06RDNP001-

19.233-0005 

04.07.2019  

19:30 

Повишаване на конкурентоспособността на 

земеделско стопанство на млад земеделски стопанин 

от територията на МИГ- Берковица и Годеч 

Светослав Петров 

Григоров 
101 634.54 35 

4. 
BG06RDNP001-

19.233-0007 

05.07.2019 

11:05 

Закупуване на мобилна доилна система за 

подпомагане на земеделската дейност в стопанството 

ЗП  

Юлия Стоянова 
65 613.61 35 

5. 
BG06RDNP001-

19.233-0009 

05.07.2019  

12:04 
Закупуване на специализирана земеделска техника РУМАКС-М EООД 74 998.80 35 

 

Председател на КППП:

    

 

 

Секретар на КППП:

   

Заличено съгласно ЗЗЛД
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Приложение 4 

СПИСЪК  

Списък на оттеглените /служебно/ по време на оценката проектни предложения от сесия за оценка № BG06RDNP001-19.233-

S1 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“- мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР. 

 

№ 
Рег. номер  

на ПП 

Дата и час на 

подаване 

Наименование на проектното 

предложение 

Кандидат 

 

1. 
BG06RDNP001-

19.233-0008 

05.07.2019 

11:06 

Закупуване на специализирана 

земеделска техника РУМАКС-М EООД 

 

 

 

Председател на КППП:

      

 

Секретар на КППП:

     

 

Заличено съгласно ЗЗЛД


