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СПИСЪК 

НА ПРОЕКТНИ РЕДЛОЖЕНИЯ, НЕПРЕМИНАЛИ ЕТАП НА ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТИЕ И ДОПУСТИМОСТ 
по процедура за подбор по Подмярка 4.1"Инвестиции в земеделски стопанства" 

M04 - Инвестиции в материални активи (член 17) от СВОМР на МИГ Перущица-Родопи  
Процедура № BG06RDNP001-19.184 

 
ПП рег. номер Дата и 

час на 
рег. 

Кандидат   
УИН Наименование Проектно 

предложение  - 
Наименование 

Основание за непреминаване на следващ етап на оценка 

BG06RDNP001-
19.184-0010 

13.02.2019 
18:50 

5711024400 Иван Георгиев 
Стоилов 

Закупуване на 
доилна зала 

В представения Технологичен проект се посочват 108 крави, 
а в проектното предложение се предвижда отглеждане на 130 
крави. Кандидатът е разяснил несъответствието, но в така 
представената Производствената програма като 
Технологичен проект и като част от Бизнес план не съвпадат. 
Проектното предложение НЕ отговаря на критериите за 
административно съответствие и допустимост със следните 
мотиви:  Съгласно т.13 "Дейности, допустими за 
финансиране" от Условията за кандидатстване в частта 
"Условия за допустимост на дейностите" - в т.9 е посочено, 
че: " Проектите да се изпълняват върху имот – собственост 
на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, 
към проектите се прилага документ за ползване на имота за 
срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване 
на проектното предложение, нотариално заверен и вписан в 
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районната служба по вписванията – в случай на 
кандидатстване за разходи за: а) закупуване и/или 
инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, 
необходими за подобряване на производството; б) създаване 
и/ или презасаждане на трайни насаждения." Кандидатът е 
представил Становище на РИОСВ за инвестиционното 
намерение, като е упоменато местоположение УПИ III- 
стопански двор по ПУП на с.Ягодово (Община Родопи). За 
същия имот е представен Нотариален акт за собственост на 
Иван Георгиев Стоилов, но в него липсва описание на сграда. 
В документите към проектното предложение, кандидатът е 
представил Разрешение за строеж № 371 от 21.10.2016г. на 
гл.архитект на Община Родопи за изграждане на кравеферма 
за 108 лактиращи крави. Кандидатът е разяснил, че сградата 
е изградена, но не представя документи, които да докажат 
наличие на сграда - Акт 15, Удостоверение за въвеждане в 
експлоатация, Удостоверение за вписване на сграда и/или 
друг приложим документ.  

BG06RDNP001-
19.184-0024 

15.02.2019 
15:33 

202488244 ВАЙЛЕТ 
АГРО ЕООД 

Закупуване на 
земеделска 

техника 

Кандидатът не отговаря на критериите за административно 
съответствие и допустимост и не следва да премине на 
следващ етап на оценка със следните мотиви: 
След проверка на проектното предложение с комуникация от  
кандидата са поискани следните документи: Таблица за 
допустими инвестиции, решение за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда/решение по оценка на въздействие 
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върху околната среда/решение за преценяване на 
необходимостта от извършване на екологична 
оценка/становище по екологична оценка/решение за 
преценка на вероятната степен на значително отрицателно 
въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/ 
разрешително от компетентния орган по околна среда 
(Регионална инспекция по околната среда и 
водите/Министерство на околната среда и водите/Басейнова 
дирекция), издадени по реда на Закона за опазване на 
околната среда, Закона за биологичното разнообразие и/или 
Закона за водите, Основна информация за проектното 
предложение (Приложение №1), удостоверение за липса на 
задължения на кандидата към община Родопи, инвентарна 
книга към датата на подаване на проектното предложение, 
Справка за ДМА- приложение към счетоводен баланс за 
последна финансова година, Декларация по чл.25, ал.2 от 
ЗУСЕСИФ (Приложения № 4 а), Декларация за 
неприложимост на документ/и (по образец Приложение №19 
от документи за попълване), оферта за доставка на сеялка от 
„Агромашина Груп Пазарджик“ ЕООД от която да е видна 
дата на издаване и валидност на офертата, както и 
технически спецификации, отговарящи на запитването за 
оферта, пояснение и/или най-малко три съпоставими 
независими оферти от проведено пазарно проучване за 
предвидените за закупуване трактор и лехообразовател, 
които не са в списък с референтни цени, публикуван към 
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настоящата процедура. Кандидатът не е представил 
изисканите по-горе документи в срок. Отправена е втора 
комуникация за изискване на описаните документи. 
Кандидатът отново не отговаря в срока, указан от 
оценителната комисия.  
 По проектното предложение се предвижда отглеждане на 
земеделски култури в с. Кадиево, община Родопи - 118 дка и 
в с. Стряма, община Раковски - 153,97 дка, което е извън 
територията на "МИГ - Перущица - Родопи", като кандидатът 
не е представил обяснение за откритото несъответствие в 
срока указан от оценителна комисия.  

 


