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СПИСЪК  

НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА  
ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-19.368 МИГ-РАЗЛОГ, МЯРКА 8.6 „ИНВЕСТИЦИИ В 

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ” 
 

Регистрационен 
номер 

 в ИСУН 2020 

Кандидат Име на проекта Основания и мотиви за недопускане до етап ТФО 

BG06RDNP001-
19.368-0001 

„МАЙК 
ТРЕЙДИНГ” 
ЕООД 

„Доставка на 
инсталация за 
сушене и 
импрегниране на 
дървен материал” 

Въз основа на Формуляра за кандидатстване и представените документи, вкл. 
допълнително представените разяснения и нови или коригирани документи в 
отговор на писмо от Комисията за отстраняване на нередовности, е констатирано 
НЕСЪОТВЕТСТВИЕ с повече от един от критериите за административно 
съответствие и допустимост (АСД), които съгласно Условията за кандидатстване  
и  Контролния лист за оценка на етап АСД  водят до отхвърляне.  
Основните причини и мотиви на Комисията за решението, че проектното 
предложение НЕ може да премине успешно оценката за АСД  и НЕ преминава на 
етап „Техническа и финансова оценка”, са:  
1. Не е представен ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ, ведно със схема и описание на 
технологичния процес, изготвен и заверен от правоспособно лице, което води до 
несъответствие с изискването по Раздел 13. „Допустими дейности”, Подраздел 
13.2: „Условия за допустимост на дейностите”, Точка 11. „В случаите на проекти, 
предвиждащи закупуване на машини и оборудване за първична обработка на 
дървесина, се прилагат технологичен проект, схема и описание на технологичния 
процес с посочен капацитет по видове продукция, която ще се произвежда в 
резултат на изпълнение на инвестициите по проекта”. Кандидатът не е представил 
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този основен документ както при подаване на проектното предложение, така и в 
отговор на писмо на Комисията. Липсата на "Технологичен проект" е основание за 
отхвърляне на проектното предложение.  
 
2. Представеният БИЗНЕС ПЛАН е непълен и неправилно изготвен и не може да 
получи положителна оценка. При повторното му представяне в процеса на 
комуникация с кандидата, в електронните таблици и в текстовия вариант не са 
извършени препоръчаните от Комисията корекции, в т.ч. не са отстранени и 
сборни грешки в изчисленията. Попълнени са Таблици, които са неприложими за 
конкретния проект/мярка/инвестиция, а приложимите таблици не са попълнени. 
Тъй като НЕ Е представен Технологичен проект не става ясно въз основа на какви 
данни и документи е изготвен бизнес планът, което води и до невъзможност от 
оценяването му. 
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