
 

 

 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ЕТАП АСД, ВКЛЮЧЕНИ ЗА 

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG06RDNP001-19.212 МИГ "ПАВЛИКЕНИ – 

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ",  МЯРКА  4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ 

№ Рег. № на ПП Наименование на 

кандидата 

Наименование на 

ПП 

Основание за отхвърляне 

1 BG06RDNP001-

19.212-0007 

ЗП Сашка 

Валентинова 

Костадинова 

(Булстат за свободни 

професии (ЕГН): 

6511041438) 

„Модернизация в 

земеделското стопанство 

на ЗП Сашка 

Костадинова, чрез 

инвестиции в земеделска 

техника и оборудване“ 

1. В ТДИД кандидатът е посочил в раздел IБ "Материални активи, различни от земеделска 

техника" вместо в раздел II "Разходи за извършване на строително-монтажни работи" 

закупуването на 4 броя оранжерии тип "Тунелна" с полиетиленово покритие.  

Оранжериите притежават характеристиките на „строеж” по смисъла на § 5, т.38 от 

Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), тъй като са 

строителни съоръжения. И четирите дъгообразни оранжерии от тунелен тип отговарят на 

изискванията за строеж от пета категория.  

Оранжериите са резултат от изпълнени на място “строителни и монтажни работи” по смисъла 

на §5, т.40 от ДР на ЗУТ 

 

2. Представеният Бизнес план е за 5-годишен период.  

Оранжериите, за които се кандидатства, представляват строежи по смисъла на §5, т.38 от ДР 

на ЗУТ, според която "Строежи" са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, 

постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни работи, консервация, 

реставрация, реконструкция по автентични данни по смисъла на чл. 74, ал. 1 от Закона за 

културното наследство и адаптация на недвижими културни ценности, огради, мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, 

както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със и без промяна на 

предназначението.  

Оранжериите са резултат от изпълнени на място “строителни и монтажни работи” по смисъла 

на §5, т.40 от ДР на ЗУТ.  

Оранжериите са строежи от пета категория по смисъла на чл.137, ал.1, т.5, б.”б” от ЗУТ и 

чл.10, ал.2 от Наредба №1 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба 

№1/30.07.2003г.), тъй като оранжериите представляват производствени сгради по смисъла на 

§1, т.1 от ДР на Наредба №1, според която “производствени сгради” са сградите за: 

производство в строителната промишленост, енергетиката, химични и фармацевтични 

производства, металургични производства, машиностроителни, машиноремонтни и 

металообработващи производства, дървообработващи производства, текстилни производства, 

производства за преработка на животински и растителни продукти, производство на 



 

 

хранителни продукти и вкусови вещества, за добив и преработване на руда, въглища, нерудни 

изкопаеми, нефт и газ (включително временните строежи по чл.54, ал.6 от ЗУТ за търсене, 

проучване или добив на подземни богатства); автобази със сервиз за обслужване; сгради за 

селскостопански дейности - животновъдни сгради, ОРАНЖЕРИИ и други обекти, свързани с 

тях. Следователно Бизнес планът за проектното предложение следва да е за 10-годишен 

период. 

 

3. Съгласно чл.151, ал.1, т.3 от ЗУТ не се изисква разрешение за строеж за оранжерии с площ 

до 200 кв.м. Видно от формуляра за кандидатстване и представените документи, кандидатът 

предвижда изграждане на 4 бр. оранжерии х 192 кв.м. = 768 кв.м. обща площ.  

Представено е Становище с изх. № УТС-02-12-1034/21.04.2020 г. от арх.Георги Григоров - Гл. 

архитект на община Павликени, в което е посочено, че съгласно "описаните намерения в 

заявлението", оранжерии до 200 кв.м.,  попадат в обхвата на чл.151, ал.1, т. 3 от ЗУТ, съгласно 

който не се изисква разрешение за строеж. 

След комуникация е представено копие на Заявление до Гл.архитект на община Павликени с 

Вх.№ УТС-01-02-1034/21.04.2020г., което: 

1. Не отговаря като входящ номер на цитираното в становището на Гл.архитект заявление с 

Вх.№ УТС-02-12-1034/21.04.2020 г.; 

2. Е копие, което не е заверено за вярност от община Павликени; 

3. Не съдържа обема и вида на инвестицията, за която се иска становище от Гл.архитект. 

Кандидатът представя ново конструктивно становище, за което също не става ясно дали в 

действителност е входирано като инвестиционно намерение в община Павликени. 

 

4. Не могат да бъдат изчислени стойностите на показателите за оценка на ефективността на 

инвестицията и финансовите показатели, които следва да доказват подобряване на цялостната 

дейност на кандидата и икономическата жизнеспособност на проекта, поради следните 

причини: 

Представеният Бизнес план е за 5-годишен период, а следва да е за 10-годишен период. В тази 

връзка считам, че е недопустимо да се изисква от кандидата да представя нов Бизнес план за 

период от 10 години, тъй като това ще доведе до подобряване качеството на проектното 

предложение. 

2. BG06RDNP001-

19.212-0009 

ЗЕМЕДЕЛСКА 

КООПЕРАЦИЯ 

ЗОРА 06 (ЕИК: 

104674150) 

„Модернизация на ЗК 

"Зора-06" чрез 

закупуване на нова 

земеделска техника“ 

Кандидатът не е отговорил на изискуема от комисията комуникация и не е представил 

исканите документи и писмени обяснения. Констатираните липси и нередности са 

съществени, като не позволяват да се извърши оценка на ефективността на инвестицията и да 

се изчислят финансовите показатели, доказващи подобряване на цялостната дейност на 

кандидата и икономическата жизнеспособност на проекта. 

 



 

 

 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ  И ОСНОВАНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕТО 

ИМ В РАМКИТЕ НА ПЪРВИ КРАЕН СРОК ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG06RDNP001-19.212 МИГ 

"ПАВЛИКЕНИ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ",  МЯРКА  4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ 

 

№ Рег. № на 

проектното 

предложение 

Наименование на 

кандидата 

Наименование на 

проектното предложение 

Основание за отхвърляне 

1 BG06RDNP001-

19.212-0007 

ЗП Сашка Валентинова 

Костадинова (Булстат за 

свободни професии (ЕГН): 

6511041438) 

„Модернизация в земеделското 

стопанство на ЗП Сашка Костадинова, 

чрез инвестиции в земеделска техника и 

оборудване“ 

1. В ТДИД кандидатът е посочил в раздел IБ "Материални 

активи, различни от земеделска техника" вместо в раздел II 

"Разходи за извършване на строително-монтажни работи" 

закупуването на 4 броя оранжерии тип "Тунелна" с 

полиетиленово покритие.  

Оранжериите притежават характеристиките на „строеж” по 

смисъла на § 5, т.38 от Допълнителните разпоредби (ДР) на 

Закона за устройство на територията (ЗУТ), тъй като са 

строителни съоръжения. И четирите дъгообразни оранжерии 

от тунелен тип отговарят на изискванията за строеж от пета 

категория.  

Оранжериите са резултат от изпълнени на място “строителни и 

монтажни работи” по смисъла на §5, т.40 от ДР на ЗУТ 

 

2. Представеният Бизнес план е за 5-годишен период.  

Оранжериите, за които се кандидатства, представляват 

строежи по смисъла на §5, т.38 от ДР на ЗУТ, според която 

"Строежи" са надземни, полуподземни, подземни и подводни 

сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, 

възстановителни работи, консервация, реставрация, 

реконструкция по автентични данни по смисъла на чл. 74, ал. 1 

от Закона за културното наследство и адаптация на недвижими 

културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни 



 

 

съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции 

и преустройства със и без промяна на предназначението.  

Оранжериите са резултат от изпълнени на място “строителни и 

монтажни работи” по смисъла на §5, т.40 от ДР на ЗУТ.  

Оранжериите са строежи от пета категория по смисъла на 

чл.137, ал.1, т.5, б.”б” от ЗУТ и чл.10, ал.2 от Наредба №1 от 

30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба 

№1/30.07.2003г.), тъй като оранжериите представляват 

производствени сгради по смисъла на §1, т.1 от ДР на Наредба 

№1, според която “производствени сгради” са сградите за: 

производство в строителната промишленост, енергетиката, 

химични и фармацевтични производства, металургични 

производства, машиностроителни, машиноремонтни и 

металообработващи производства, дървообработващи 

производства, текстилни производства, производства за 

преработка на животински и растителни продукти, 

производство на хранителни продукти и вкусови вещества, за 

добив и преработване на руда, въглища, нерудни изкопаеми, 

нефт и газ (включително временните строежи по чл.54, ал.6 от 

ЗУТ за търсене, проучване или добив на подземни богатства); 

автобази със сервиз за обслужване; сгради за селскостопански 

дейности - животновъдни сгради, ОРАНЖЕРИИ и други 

обекти, свързани с тях. Следователно Бизнес планът за 

проектното предложение следва да е за 10-годишен период. 

 

3. Съгласно чл.151, ал.1, т.3 от ЗУТ не се изисква разрешение 

за строеж за оранжерии с площ до 200 кв.м. Видно от 

формуляра за кандидатстване и представените документи, 

кандидатът предвижда изграждане на 4 бр. оранжерии х 192 

кв.м. = 768 кв.м. обща площ.  

Представено е Становище с изх. № УТС-02-12-1034/21.04.2020 

г. от арх.Георги Григоров - Гл. архитект на община 

Павликени, в което е посочено, че съгласно "описаните 

намерения в заявлението", оранжерии до 200 кв.м.,  попадат в 

обхвата на чл.151, ал.1, т. 3 от ЗУТ, съгласно който не се 

изисква разрешение за строеж. 

След комуникация е представено копие на Заявление до 

Гл.архитект на община Павликени с Вх.№ УТС-01-02-



 

 

1034/21.04.2020г., което: 

1. Не отговаря като входящ номер на цитираното в 

становището на Гл.архитект заявление с Вх.№ УТС-02-12-

1034/21.04.2020 г.; 

2. Е копие, което не е заверено за вярност от община 

Павликени; 

3. Не съдържа обема и вида на инвестицията, за която се 

иска становище от Гл.архитект. 

Кандидатът представя ново конструктивно становище, за 

което също не става ясно дали в действителност е 

входирано като инвестиционно намерение в община 

Павликени. 

 

4. Не могат да бъдат изчислени стойностите на показателите за 

оценка на ефективността на инвестицията и финансовите 

показатели, които следва да доказват подобряване на 

цялостната дейност на кандидата и икономическата 

жизнеспособност на проекта, поради следните причини: 

Представеният Бизнес план е за 5-годишен период, а следва да 

е за 10-годишен период. В тази връзка считам, че е 

недопустимо да се изисква от кандидата да представя нов 

Бизнес план за период от 10 години, тъй като това ще доведе 

до подобряване качеството на проектното предложение. 

2. BG06RDNP001-

19.212-0009 

ЗЕМЕДЕЛСКА 

КООПЕРАЦИЯ ЗОРА 06 

(ЕИК: 104674150) 

„Модернизация на ЗК "Зора-06" чрез 

закупуване на нова земеделска техника“ 

Кандидатът не е отговорил на изискуема от комисията 

комуникация и не е представил исканите документи и писмени 

обяснения. Констатираните липси и нередности са 

съществени, като не позволяват да се извърши оценка на 

ефективността на инвестицията и да се изчислят финансовите 

показатели, доказващи подобряване на цялостната дейност на 

кандидата и икономическата жизнеспособност на проекта. 

 

 


