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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 № BG06RDNP001-19.106 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 отхвърляне на проектното предложение 

BG06RDNP001-
19.106-0001 

„МАЙК 
ТРЕЙДИНГ” 
ЕООД 

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

В процеса на оценка на проектното предложение и допълнително представените 
документи и информация, в отговор на уведомително писмо до кандидата за 
отстраняване на нередовности, са установени следните липсващи и/или 
несъответстващи документи по критериите за оценка, номерирани в 
последователност, съответстваща на точките от Контролния лист за проверка на 
етап АСД (Приложение № 3 от Приложения за информация към Условия за 
кандидатстване):  
1. Проектното предложение не доказва съответствие с точка 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, подточка 24.4. Други 
документи от Условията за кандидатстване. 
т. 9 Представената декларация за неприложимите за проектното предложение 
документи (по образец Приложение №17 от документи за попълване), получена в 
следствие на проведена комуникация с кандидата, не е попълнена коректно.  
2. Проектното предложение не е в съответствие с раздел 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, подраздел 24.1. Общи 
документи, точка 3. Таблица за допустимите инвестиции от Условия за 
кандидатстване, т. 10 - Кандидатът е уведомен за несъответствия в представената 
Таблица за допустимите инвестиции (ТДИ). В отговор на уведомителното писмо е 
обяснено, че се представя коригирана таблица за допустимите инвестиции, но 
такъв документ не е приложен. Приема се, че документът не е представен от 
кандидата. 
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3. Проектното предложение не доказва съответствие с точка 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, подточка 24.1. Общи 
документи от Условията за кандидатстване. 
т. 15 - В следствие на проведена комуникация с кандидата е представено 
удостоверение от Национална агенция по приходите към дата 11.12.2018 г., която 
не е издадена по входящия номер на първоначално приложеното заявление за 
издаване на такъв документ. От удостоверението не може да се прецени дали 
кандидатът отговаря на условието да няма просрочени задължения преди датата на 
подаване на проекта - 10.11.2018 г. Приема се, че не е представено Удостоверение 
от Национална агенция по приходите, че кандидатът няма просрочени задължения, 
издадено не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на проекта.   
4. Проектното предложение не доказва съответствие с точка 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, подточка. 24.1. Общи 
документи 12. Бизнес план, от Условията за кандидатстване. т. 19 - В следствие на 
проведена комуникация с кандидата е представен Бизнес план с подпис и печат на 
всяка страница и сканиран, който Не съответства на образец Приложение № 7а от 
документите за попълване. Приема се, че не е представен Бизнес план по образец 
Приложение №7а от документите за попълване; т. 20 - В следствие на проведена 
комуникация с кандидата е представен Бизнес план по Приложение №7б от 
документите за попълване – Електронни таблици. Необходимите преизчисления 
Не са направени и Не е представено обяснение за начина на изчисление. 
Приема се, че не са представени Таблиците от бизнес плана по образец 
Приложение №7б от документите за попълване. 
5. Проектното предложение не доказва съответствие с точка 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, подточка. 24.1. Общи 
документи 16. Декларация държавни помощи от Условията за кандидатстване: т.23 
- В следствие на проведена комуникация с кандидата е представена Декларация за 
държавни помощи, която Не съответства на образеца, Приложение № 11 от 
документи за попълване. Приема се, че декларацията не е представена. 
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6. Проектното предложение не доказва съответствие с точка 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, подточка. 24.1. Общи 
документи 17. Решение или друг приложим документ, издадени по реда на Закона 
за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за водите (което е приложимо) 
от Условията за кандидатстване: Съгласно раздел 23 от Условията за 
кандидатстване проектното предложение може да бъде подадено и при липса, но 
само когато тя се отнася за документи, издавани от други държавни или общински 
органи и институции, или документи, които не променят качеството на проектното 
предложение. За документите, издавани от други държавни и/или общински 
органи и институции, към датата на подаване на проектното предложение 
кандидатът следва да представи писмени доказателства, че е направил искане за 
издаване от съответния орган.  
т. 24 - В следствие на проведена комуникация с кандидата е представен издаден от 
РИОСВ Благоевград документ с Изх. № 3783 (4) от дата 12.12.2018 г. като отговор 
на писмо с вх. № 3783 от 30.10.2018 г.  Съгласно т. 15 от уведомителното писмо за 
липсващи документи и нередовности, от кандидата е изискан за представяне 
документ, издаден от РИОСВ по уведомление с входящ номер 3837 от 05.11.2018 
г. (приложения входящ номер към подаденото проектно предложение).  
Съгласно т. 6) от Уведомителното писмо за отстраняване на нередовности 
и/или липса на документи: "Допълнителна пояснителна информация или документ 
относно декларираните обстоятелства и първоначално приложените към 
проектното предложение документи, могат да бъдат представяни от кандидатите 
само по искане на оценителната комисия. Кандидатът не може да представя 
документи, които не са му били поискани с уведомителното писмо. В случай, че 
представи такива, същите няма да бъдат взети под внимание от Комисията. В този 
случай представения документ не може да бъде взет под внимание и заключението 
е, че Не е представено Решение или друг приложим документ, издадени по реда на 
Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за водите.   
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7. Проектното предложение не доказва съответствие с точка 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, подточка. 24.1. Общи 
документи 27. Формуляр за мониторинг по подмярка 19.2 "Прилагане на операции 
в рамките на стратегии за ВОМР": т. 30 - В следствие на проведена комуникация с 
кандидата е представен Формуляр за мониторинг по образец, Приложение №13 от 
документи за попълване, който Не е попълнен коректно.  
8. Представеният договор за доставка на инсталацията за сушене и импрегниране 
Не е в съответствие с изискванията по т.14 от раздел 14.2. на Условията за 
кандидатстване: т. 33 - В резултат от проведена комуникация с кандидата е 
представен предварителен договор за доставка на "Инсталация за сушене и 
импрегниране на дървен материал", в който не е посочена марка, модел и срок на 
изпълнение. Представени са приложения към договора - оферта за "Инсталация за 
импрегнация" № РТ0836/05.11.2018г. от „......” ООД и 3 бр. декларации от 
производител, отнасящи се за "Сушилня" и касаещи оферти с № OFBG180004 11-
IT-SM от 06.11.2018г. и № OFBG180004 01-IT-SM от 06.11.2018г. Констатирано е 
разминаване във вида на активите и номерата и датите на офертите в 
декларациите. Не става ясно дали офертата и декларациите се отнасят за 
"Инсталация за сушене и импрегниране на дървен материал", за чието закупуване 
се кандидатства. 
9. Констатирани несъответствия и липсващи документи, свързани с доказването на 
съответствие с Раздел 13. „Допустими дейности”, Подраздел 13.2: „Условия за 
допустимост на дейностите”: т. 44 - Приложен е документ за собственост на имот, 
но не са представени Технологичен проект и/ или инвестиционен проект - част 
„Техническа” по смисъла на ЗУТ със скица/ схема на имота и посочено 
местоположение за поставяне/ монтиране на съоръжението за първична 
преработка на дървесина. Не е представено Разрешение за монтаж или 
доказателства, че планираната инвестиция не се нуждае от издаване на такова 
разрешение (писмено становище от компетентен орган или правоспособно лице), 
както и допълнителна пояснителна информация относно цялостното изпълнение 
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на проекта – как и къде ще бъде монтирана доставената инсталация и по какъв 
начин ще бъде въведена в експлоатация. 
т. 45 - Не е представен Технологичен проект, изготвен и заверен от правоспособно 
лице. Технологичният проект е задължителен за представяне документ, в случай 
на проект за дейности по закупуване на машини и оборудване за първична 
преработка на дървесина, съгласно 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”. 
Непредставянето на "Технологичен проект" е основание за отхвърляне на 
проектното предложение. 
Съгласно т. 21 от Условията за кандидатстване, "в случай на липсващи или 
нередовни документи, същите могат да бъдат изискани от кандидатите. В случай, 
че кандидатът не отстрани установената нередовност (в т.ч. не предостави искани 
информация или документи) в указания срок, това може да доведе до недопускане 
на проектното предложение до техническа и финансова оценка, поради 
неизпълнение/ несъответствие с един или повече критерии за оценка." Кандидатът 
е уведомен за липсващи документи и нередовности с Уведомителното писмо от 
06.12.2018 г. В рамките на указания срок от кандидата са получени допълнителни 
документи и информация, които не водят до отстраняване на всички констатирани 
нередовности. Въз основа на Формуляра за кандидатстване и представените 
документи е констатирано НЕСЪОТВЕТСТВИЕ на предвидените дейности с 
критериите за допустимост, посочени в Условията за кандидатстване.  
Решението на Комисията е, че проектното предложение НЕ отговаря на 
повече от един от критериите за административно съответствие и 
допустимост и НЕ може да премине на следващ етап – Техническа и 
финансова оценка.  
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BG06RDNP001-
19.106-0002 

„ФЪРН 
ДИЗАЙН” 
ЕООД 

„Закупуване и 
монтиране на 
сушилна камера за 
първична 
преработка на 
дървесина” 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията  по подраздел 13.2. 
„Условия за допустимост на дейностите”, т.8  от Условията за кандидатстване по 
процедурата, както и на т. 40 от раздел І. „Критерии за административно 
съответствие на проектното предложение” и на т.11 от раздел ІІ. „Критерии за 
допустимост” от Приложение № 3 „Контролен лист за оценка административното 
съответствие и допустимостта” от документите за информация към Условията за 
кандидатстване, които са свързани с условието по т. 8.: „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 районната служба по 
вписванията – в случай на кандидатстване за разходи за: а) закупуване и/или 
инсталиране на нови машини, оборудване, обзавеждане и съоръжения, 
необходими за подобряване на производството/ услугите;” 
Към първоначално представеното проектно предложение, включващо закупуване 
и инсталиране (монтаж) на ново оборудване (съоръжение) за първична преработка 
на дървесина е приложен Договор за наем, който не отговаря на изискването да 
бъде нотариално заверен и вписан в районната служба по вписванията. 
В отговор на изпратеното от КППП уведомително писмо за отстраняване на 
нередовности, кандидатът е представил отговор, съдържащ обяснение и 
допълнителни документи относно обективната невъзможност да представи 
нотариално заверен и вписан в районната служба по вписванията договор за наем в 
указания срок, като причините за това произтичат изцяло от страна на 
наемодателя.  
Становището на комисията е, че заявената от кандидата невъзможност да 
представи категорично доказателство за правото на ползване на имота, в който е 
предвидено да бъде осъществено инвестиционното намерение „Доставка и монтаж 
на сушилна камера за дървен материал” поставя в риск изпълнението на проекта и 
на бизнес плана, изготвен за период от 5 години. 
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2. В отговор на писмо за представяне на допълнителна информация и документи 
от 06.12.2018 г., следните документи са представени, но са некоректно попълнени 
или не отговарят на изискванията:  
В представеният Формуляр за мониторинг по т.1 са отбелязани две области, 
въпреки указанието, че се избира една. Не е посочена юридическата форма на 
предприятието. 
3. Проектното предложение не е в съответствие с изискването по т.2 от подраздел 
13.2. на Условията за кандидатстване: „Подпомагат се проектни предложения, за 
които са проведени съгласувателните процедури по реда на Закона за опазване на 
околната среда, Закона за защитените територии или Закона за биологичното 
разнообразие със съответния компетентен орган по околна среда”. В първоначално 
представеното от кандидата писмено становище с № 3528 (1) от 23.10.2018г. на 
РИОСВ Благоевград за съответствие на инвестицията с екологичното 
законодателство е открита неяснота относно местоположение на сушилна камера - 
дали ще се монтира в сграда или на открито. Несъответствието има връзка и с 
представения първоначален договор за наем, в който не е описано ползване на 
сграда, а наетата площ е недостатъчна за монтиране на оборудването съгласно 
техническата спецификация, технологичния проект и конструктивното становище.     
Към отговор на уведомително писмо от 06.12.2018 г., в срока за отговор поставен 
от КППП – 13.12.2018 г., кандидатът е представил само Уведомление с Вх. № 3528 
(2) от 10.12.2018 г. до РИОСВ  за допълване на издаденото становище (решение) с 
местоположението за монтаж. Документ, издаден от РИОСВ по този входящ 
номер не е представен в срока за отстраняване на нередовности.   
Съгласно раздел 21 „Ред за оценка” от Условията за кандидатстване: „В случай, че 
кандидатът не отстрани установената нередовност (в т.ч. не предостави искани 
информация или документи) в указания срок, това може да доведе до недопускане 
на проектното предложение до техническа и финансова оценка, поради 
неизпълнение/ несъответствие с един или повече критерии за оценка”. 
Решението на Комисията е, че проектното предложение НЕ отговаря на 
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повече от един от критериите за административно съответствие и 
допустимост и НЕ може да премине на следващ етап – Техническа и 
финансова оценка.  
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	1. Проектното предложение не отговаря на изискванията  по подраздел 13.2. „Условия за допустимост на дейностите”, т.8  от Условията за кандидатстване по процедурата, както и на т. 40 от раздел І. „Критерии за административно съответствие на проектното предложение” и на т.11 от раздел ІІ. „Критерии за допустимост” от Приложение № 3 „Контролен лист за оценка административното съответствие и допустимостта” от документите за информация към Условията за кандидатстване, които са свързани с условието по т. 8.: „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 районната служба по вписванията – в случай на кандидатстване за разходи за: а) закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване, обзавеждане и съоръжения, необходими за подобряване на производството/ услугите;”

