
Взети решения от Комисията за подбор на проектни предложения 

Процедура BG06RDNP001-19.093-S1 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ 

Решение 1:  Комисията за подбор на проектни предложения да извърши 
проверка на място на терените, предмет на проектните предложения, подадени 
от ЗП - Ваня Христова Йорданова-Тодорова и ГРИ АГРО-АСЕН ГРИГОРОВ ЕТ, 
включени в оценителна сесия BG06RDNP001-19.093-S1. Проверката за всяко 
проектно предложение да се извърши в срока за извършване на етап ОАСД, 
преди приключване на оценителните листове от оценителите, съвместно от 
двамата оценители, на които автоматичното разпределение в ИСУН 2020 
генерира оценителни листи за етап ОАСД. 

Решение 2: КППП допуска да бъде поискана допълнителна информация от 
кандидатите. Информацията е необходима за коректно определяне 
допустимостта на проектните предложения, както и за изготвяне на обективна 
техническа и финансова оценка и няма да доведе до подобряване на тяхното 
качество. 

Решение 3: От кандидатът по проект „BG06RDNP001-19.093-0001 – “Закупуване 
на техника, необходима за модернизиране на животновъдното стопанство на ЗК 
"Бъдеще””, да бъде поискана следната допълнителна информация и документи: 

1. Да се представи коректно попълнена основна информация - приложение 
№1 от Условията за кандидатстване, като: 

- се попълни вярно информацията за посочените работните места, 
съответстваща на информацията посочена във формуляра за 
кандидатстване; 

- в декларативната част за текста: "Предварителните разходи, описани в 
раздел „Допустими разходи“ от Условията за кандидатстване, направени, 
преди сключване на договора за подпомагане, са осъществени при 
спазване на Закона за обществени поръчки (само за кандидати, които се 
явяват възложители по чл.5 и 6 от ЗОП)" се посочи „неприложимо“. 

2. Да се представи коректно попълнена Таблица Приложение №2 от 
Условията за кандидатстване, като: 

- се посочи номера на МИГ Девня – Аксаково от падащото меню в клетка 
P2; 

- съгласно указанията посочени в ТДИД, таблицата бъде представена 
подписана с електронен подпис. 

3. Да се представят декларации Приложение №3, №4 и №5 попълнени и 
разписани от членовете на управителния и контролния съвет на 
земеделската кооперация. 

4. Да се представи коректно попълнен бизнес план (Приложение 11 от 
Условията за кандидатстване), като: 

- се коригират данните в таблица Б1 „Цели“ идентично за двата формата 
– „.pdf“ и  ".xls". 



- се коригират данните в таблица Б2 „Заетост“, съгласно указанията за 
попълване на таблицата и данните посочени в отчетите за заети лица. 
Коректно изчислените данни за заетите лица следва да бъдат посочени 
във всички документи в които се изисква; 

- таблица 3А да се попълни във формат ".xls", в съответствие с 
попълнената във формат „.pdf“. 

- да се представи информация за пазарния сектор, в който се развива 
кандидата. 

- да се представи допълнителна обосновка на пазарните цени. 

5. Да се предоставят документи за собственост или документи за ползване 
на заявената обработваема земя. 

6. Да се представи коректно попълнена декларация за неприложимите 
документи, Приложение №7 от Условията за кандидатстване. 

7. Да се представи инвентарна книга към датата на кандидатстване – 
29.11.2018 г. 

8. Да се представи Справка-декларация за приходите от земеделски 
дейности, коректно попълнена със съответните дати в т.1 и обща сума на 
Таблица 1. 

9. В съответствие със заложените в бюджета на проекта разходи за 
консултантски услуги, да се представят съответните документи – процедура 
за избор на консултант, решение за избор на консултант, документи за 
приемане и заплащане на извършената работа, договор за извършване на 
услугата. 

Решение 4: От кандидатът по проект „BG06RDNP001-19.093-0002 – Изграждане 
на стопанска постройка, създаване на трайни насаждения и закупуване на 
земеделска техника и инвентар“, да бъде поискана следната допълнителна 
информация и документи: 

1. Актуализирана анкетната карта, в която да бъдат описани земеделските 
земи върху които ще бъдат осъществени намеренията за засаждане на 
лешници; 

2. Коригирана Декларация за неприложими документи (Приложение 7) с 
попълнени всички неприложими документи: 

 - Одобрен технически/технологичен проект, придружен от предпроектно 
проучване, изготвен и съгласуван от правоспособно лице – за инвестиции 
за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници; 

- Декларация по чл. 33, ал. 6 от ЗЕЕ, придружена с доказателства за 
подаването й пред АУЕР; 

- Становище, издадено от правоспособно лице, от което да е видно кои от 
инвестициите в проекта са свързани с опазване компонентите на околната 
среда; 

- Документ, издаден от правоспособно лице, удостоверяващ наличието на 
технологии, които водят до намаляване на емисиите съгласно Регламент 



(ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 
2009/125/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 
изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 
юли 2015 г.). 

Да не се описват в Приложение 7:  

- Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване 
по настоящата процедура 

- Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител, а когато 
избраната оферта не е с най-ниска цена - и писмена обосновка за мотивите, 
обусловили избора (документът се прилага за всеки заявен за финансиране 
разход, който не е включен в списъка с активите, дейностите и услугите, за 
които са определени референтни разходи). 

3. Декларация по чл. 4а, ал.1 от ЗМСП по образец, утвърден от министъра 
на икономиката и енергетиката (Приложение №14), с попълнена финансова 
година; 

4. Да се представи Решение на кандидата за избор на съответните 
доставчици/изпълнители; 

5. Да се представи Форма за наблюдение и оценка на проекти по мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“ – (Приложение №16), като в раздел 
III стойността в колона 2 и колона 5 да бъде коригирана в съответствие с 
бюджета, съответно в колона 2 - 25 463.16 лв., а в колона 5 - 15 277.90 лв; 

6. Да се представи информация дали разрешението за строеж 
№138/23.11.2018 г е влязло в сила. 

7. Да се представи коректно попълнен бизнес план (Приложение 11 от 
Условията за кандидатстване), като: 

- се коригират данните в таблица Б1 „Цели“ и Б1А „Цели, специфични за 
ЕЗФРСР“ идентично за двата формата – „.pdf“ и  ".xls". 

- се представи допълнителна информация по раздел III, т. 2 “Предпроектно 
проучване“; 

- коректно да се попълни таблица 3, като се посочат данни за „предходна 
година/последен отчетен период“. 

- да се представи допълнителна обосновка за капацитета на земеделската 
техника с конкретна информация за стопанството. 

- да се представи обосновка за пчеларския инвентар. 

- да се представи справка за дълготрайните активи – приложение към 
счетоводния баланс за предходната финансова година и/или за последния 
отчетен период /за кандидати юридически лица/.  

8. Да се представи подписана с КЕП Таблица Приложение №2 от Условията 
за кандидатстване. 

Гласували: „За“ – 3 гласа, „Против“ – няма, „Въздържали се“ – няма. 



Решение 5: От кандидатът по проект „BG06RDNP001-19.093-0003 – 
Модернизация на земеделското стопанство на ЕТ „Гри Агро – Асен Григоров“, 
чрез закупуване на модерна земеделска техника и увеличаване на площите с 
десертни лозя“, да бъде поискана следната допълнителна информация и 
документи: 

1. Да се представи коригирана Основна информация за проектното 
предложение, като в раздел III - Индикатори бъде вписана коректната 
стойност на индикатор "общо публични разходи в евро"; 

2. Коректно попълнена Декларация за неприложими документи 
(Приложение №7), попълнена със всички неприложими документи: 

- Удостоверение за признаване на групата/организацията на производители 
(в случаите на кандидати признати групи/организации на производители); 

- Становище за допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, 
издадено от директора на съответната Басейнова дирекция за управление 
на водите към Министерството на околната среда и водите, за съответствие 
на инвестиционното предложение с действащите План за управление на 
речните басейни и План за управление на риска от наводнения; 

- Разрешително за водовземане или ползване на повърхностен воден обект 
за изграждане на съоръжения за водовземане, ако се предвижда такова, 
или Договор за извършване на услуга "водоподаване за напояване" (за 
проекти с включени инвестиции за напоителни системи); 

- Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за 
изплащане на лизинговите вноски (за проектни предложения, които 
включват разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг); 

- В случаите, когато оферентите са чуждестранни лица, следва да 
представят документ за правосубектност съгласно националното им 
законодателство; 

- Фактури, придружени с платежни нареждания и банкови извлечения, за 
извършени разходи преди подаване на проектното предложение към 
стратегията за ВОМР за разходи за предпроектни проучвания, такси, 
възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, 
извършени след 1 януари 2014 г. ; 

- Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект 
на инвестицията, или документ за учредено право на строеж върху имота за 
срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на заявлението 
за подпомагане (когато е учредено срочно право на строеж); 

- Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ 
или „Работен проект“ в съответствие с изискванията на Закона за устройство 
на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти (за проектни предложения, включващи разходи 
за строително-монтажни работи, за извършването на които се изисква 
одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на 
територията); 



- Одобрен технически/технологичен проект, придружен от предпроектно 
проучване, изготвен и съгласуван от правоспособно лице – за инвестиции 
за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници ; 

- Инженерен проект, изготвен и заверен от строителен инженер, вписан в 
регистъра към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, 
правоспособен да проектира системи за напояване (за проекти с включени 
инвестиции за напоителни системи); 

- Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, 
съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява (за 
проектни предложения, включващи разходи за строително- монтажни 
работи, за извършването на които не се изисква одобрен инвестиционен 
проект съгласно Закона за устройство на територията); 

- Разрешение за строеж (за проектни предложения, които включват разходи 
за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква 
издаване на разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на 
територията) ; 

- Становище на главния архитект с подробно описание на инвестиционното 
намерение, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж 
(за проектни предложения, които включват разходи за строително-
монтажни работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж 
съгласно Закона за устройство на територията); 

- Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице (за 
проектни предложения, включващи разходи за строително-монтажни 
работи, за извършването на които не се изисква одобрен инвестиционен 
проект съгласно Закона за устройство на територията); 

- Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за 
устройство на територията (за проектни предложения, които включват 
разходи за преместваеми обекти; 

- Удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, 
предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане 
(удостоверението е приложимо в случай, че се проектът включва разходи 
за закупуване на земя, сгради и/или друга недвижима собственост); 

- Удостоверение съгласно чл. 25, ал. 4 от Наредба № 47 от 2003 г. за 
производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки 
и отводки (рояци) и реда за водене на регистър подпомагане 
(удостоверението е приложимо в случай, че се проектът включва разходи 
за производство на пчелни майки по реда на раздел 14.1, т. 4 от настоящите 
условия за кандидатстване) ; 

- Резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване на 
промишлената система съобразно изискванията на Наредба № РД-16- 346 
от 2.04.2009 г. за показателите за разход на енергия, енергийните 
характеристики на промишлени системи, условията и реда
 за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени 



системи, изготвени от правоспособни лица, вписани в публичния регистър 
по чл. 34, ал. 1 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) ; 

- Декларация по чл. 33, ал. 6 от ЗЕЕ, придружена с доказателства за 
подаването й пред АУЕР (декларацията е приложима в случаите, 
предвидени в ЗЕЕ); 

- Становище, издадено от правоспособно лице, от което да е видно кои от 
инвестициите в проекта са свързани с опазване компонентите на околната 
среда; 

- Документ, издаден от правоспособно лице, удостоверяващ наличието на 
технологии, които водят до намаляване на емисиите съгласно Регламент 
(ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 
2009/125/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 
изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 
юли 2015 г.); 

- Документ за собственост или ползване на животновъден обект и 
удостоверение за регистрация на животновъден обект (за действащи 
животновъдни обекти) по чл. 137, ал. 6 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност (за проекти с инвестиции, изцяло 
насочени в сектор "Животновъдство"); 

- Договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на 
Общата организация на пазарите на земеделски продукти на 
Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило 
разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на 
контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на 
чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, придружен от документ (сертификационно писмо 
от контролиращото лице, сертификат, че кандидатът е производител на 
продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и, или друг документ), издаден 
от контролиращо лице, удостоверяващ че земята/площите и/или наличните 
животни, с които е обосновано ползването на инвестициите, свързани с 
производство на биологични продукти, са предмет на контрол към датата 
на кандидатстване. 

3. Да се представи актуална Регистрационна карта, издадена по реда на 
наредбата по § 4 ЗПЗП и анкетни формуляри към нея с намерение за 
засаждане на десертни лозя; 

4. Да се представи решение за преценяване на необходимостта от ОВОС за 
агрегат за резитба; 

5. Да се представи оценка на капацитета на земеделска техника 
(Приложение №12). 

6. Да се представи Форма за наблюдение и оценка на проекти по мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“ – (Приложение №16), като се 
попълни коректно възрастта на кандидата. 

7. Да се представи коригиран бизнес план, като: 

- Таблица Т3А се попълни във формат „.xls“; 



- В Таблица 12 се прецизира годината на получаване на безвъзмездната 
финансова помощ в съответствие със срока за изпълнение на проекта – 
24 месеца / 2 години/. 

8. Да се представи подписана с КЕП Таблица Приложение №2 от Условията 
за кандидатстване. 

Решение 6:  

Комисията приема за коректно подадена ТДИД, когато е представена като 
сканирано копие на оригинала, подписано чрез функцията „ctificates” на Adobe 
Acrobat Reader. 

Решение 7:  

Проект „BG06RDNP001-19.093-0001 – “Закупуване на техника, необходима за 
модернизиране на животновъдното стопанство на ЗК "Бъдеще”” преминава 
етап административно съответствие и допустимост и подлежи на 
техническа и финансова оценка.  

Решение 8:  

Проект „BG06RDNP001-19.093-0002 – Изграждане на стопанска постройка, 
създаване на трайни насаждения и закупуване на земеделска техника и 
инвентар“ преминава етап административно съответствие и допустимост 
и подлежи на техническа и финансова оценка.  

Решение 9:  

Проект „BG06RDNP001-19.093-0003 – Модернизация на земеделското стопанство 
на ЕТ „Гри Агро – Асен Григоров““ преминава етап административно 
съответствие и допустимост и подлежи на техническа и финансова 
оценка.  

Решение 10: Проект: „Закупуване на техника, необходима за модернизиране на 
животновъдното стопанство на ЗК "Бъдеще””, с регистрационен № BG06RDNP001-
19.093-0001 преминава етап техническа и финансова оценка. Комисията 
одобрява проектното предложение и предлага да бъде финансирана БФП в 
размер на 84 995,00 лева.  

Решение 11: Проект: „Изграждане на стопанска постройка, създаване на трайни 
насаждения и закупуване на земеделска техника и инвентар”, с регистрационен 
№ BG06RDNP001-19.093-0002 преминава етап техническа и финансова оценка. 
Комисията одобрява проектното предложение и предлага да бъде 
финансирана БФП в размер на 112 984,35 лева.  

Решение 12: Проект: „Модернизация на земеделското стопанство на ЕТ „Гри 
Агро – Асен Григоров“, чрез закупуване на модерна земеделска техника и 
увеличаване на площите с десертни лозя ”, с регистрационен № BG06RDNP001-
19.093-0003 преминава етап техническа и финансова оценка. Комисията 
одобрява проектното предложение и предлага да бъде финансирана БФП в 
размер на 33 155,63 лева. 

 

 



Взети решения от Комисията за подбор на проектни предложения 

Процедура BG06RDNP001-19.093-S2 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ 

Решение 1:  Комисията за подбор на проектни предложения да извърши 
проверката на място на терена, предмет на проектното предложение, включено 
в оценителна сесия BG06RDNP001-19.093-S2. Проверката да се извърши в срока 
за извършване на етап ОАСД, преди приключване на оценителните листове от 
оценителите, съвместно от двамата оценители, на които автоматичното 

разпределение в ИСУН 2020 генерира оценителни листи за етап ОАСД. 

Решение 2: КППП допуска да бъде поискана допълнителна информация от 
кандидатите. Информацията е необходима за коректно определяне 
допустимостта на проектните предложения, както и за изготвяне на обективна 
техническа и финансова оценка и няма да доведе до подобряване на тяхното 
качество. 

Решение 3: От кандидатът по проект „BG06RDNP001-19.093-0004 – “Изграждане 
на оранжерия за отглеждане на люти чушки”, да бъде поискана следната 

допълнителна информация и документи: 

1. ТДИД във формат "xls", с попълнен номер на МИГ Девня – Аксаково. 
Коригираният документ да се представи във формат "pdf" подписан с 
КЕП; 

2. Коригирана декларация Приложение №7 като се добавят: 

- Удостоверение за признаване на групата/организацията на 

производители; 

- Оценка на капацитета на земеделската техника; 

- Една независима оферта в оригинал при наличие на референтни 

разходи; 

- Документ за правосубектност на оференти чуждестранни лица; 

- Фактури за извършени разходи преди подаване на проектното 
предложение; - Документ за собственост на земя или учредено право на 
строеж; 

- Одобрен технически/технологичен проект; - Заснемане на 

обекта/съоръжението; 

- Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване 

на разрешение за строеж; 

- Удостоверение за данъчна оценка; 

- Удостоверение, съгласно чл.25, ал.4 от Наредба №47/2003; 

- Критерии 1,2,3,4,5,6 и 8 от Специфичните документи от 

Административно съответствие. 

3. Коригирана Анкетна карта с включено намерение за засаждане на люти 
чушки; 

4. Коригирана декларация за наличие или липса на двойно финансиране - 

приложение №9 като се отбележи кое обстоятелство се декларира; 



5. Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС; 

6. Становище за допустимост по чл.155, ал.1 т.23 от Закона за водите; 

7. Разрешително за водовземане; 

8. Коригирана форма на наблюдение с коригирана т.10 - Приложение №16; 

9. Да се представи документ за собственост или ползване на имота за срок 
от 6 години; 

10. Договор за консултантски услуги надлежно разписан от двете страни; 

11. Трета оферта за изготвяне на бизнес план, тъй като офертата на Фючър 

Тръст България не е за настоящата процедура; 

12. Договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане 
на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на 
Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, съгласно раздел III, 

т.6 от контролния лист. 

Решение 4:  

Комисията приема за коректно подадена ТДИД, когато е представена като 
сканирано копие на оригинала, подписано чрез функцията „ctificates” на Adobe 

Acrobat Reader. 

Решение 5: Комисията не приема искането за допълнително представяне на 
формуляр за мониторинг по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за ВОМР", тъй като е видно, че кандидатът е отбелязал Приоритет Р2- 
област с поставен акцент 2А; Приоритет Р3- област с поставен акцент 3А; 
Приоритет Р2- област с поставен акцент 2А; Приоритет Р5- област с поставен 
акцент 5А. Стойностите на посочените приоритети и области с поставен акцент 

могат да бъдат проверени от представените от кандидата документи. 

Решение 6: Комисията не приема искането за допълнително предоставяне на 
Разрешение за поставяне, тъй като съгласно чл.151, ал.1 т.3 от ЗУТ не се изисква 
разрешение за поставяне на оранжерии с площ до 200кв.м. 

Решение 7:  

Комисията приема Таблица за допустимите инвестиции и дейности – Приложение 
№2 подадена след комуникация с кандидата по Проект „BG06RDNP001-19.093-
0004 – “Изграждане на оранжерия за отглеждане на люти чушки” за редовно 

подписана с КЕП. 

Решение 8:  

Проект „BG06RDNP001-19.093-0004 – “Изграждане на оранжерия за отглеждане 
на люти чушки” преминава етап административно съответствие и 

допустимост и подлежи на техническа и финансова оценка.  

Решение 9: Проект: „Изграждане на оранжерия за отглеждане на люти чушки“, 
с регистрационен № BG06RDNP001-19.093-0004 преминава етап техническа и 
финансова оценка. Комисията одобрява проектното предложение и предлага да 
бъде финансирана БФП в размер на 18 789,00 лева.  


