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СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  

№ BG06RDNP001-8.004 по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични 

събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020. 

 

(За проектни предложения, подадени по целеви бюджет, съгласно т. 4 от Раздел 8 „Общ размер на безвъзмездната финансова помощ 

по процедурата“ към Условията за кандидатстване) 

 
№ Рег. № на проектното 

предложение в ИСУН 

Наименование на кандидата Наименование на проектното 

предложение 

Основания за отхвърляне 

 

1. 

BG06RDNP001-8.004-0025 

 

"Туризъм-Каменов и син" ЕООД 

 

"Инвестиции в горите на Врачански 

балкан" 

 

Проектното предложение с регистрационен 

номер в ИСУН: BG06RDNP001-8.004-0025 от 

15.10.2018 г., подадено от дружеството 

„Туризъм-Каменов и син“ ЕООД, не отговаря на 

изискванията на т. 1.5 във връзка с т. 1 от Раздел 

11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ 

и т. 8, изречение „второ“ от Раздел 21.2 „Оценка 

на административно съответствие и 

допустимост“, т. 3, т. 11, т. 11.1, т. 11.3 и т. 13.3 

от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ на Условията за кандидатстване по 

процедура BG06RDNP001-8.003 по подмярка 

8.3 Предотвратяване на щети по горите от 

горски пожари, природни бедствия и 

катастрофични събития“ от мярка 8 

„Инвестиции в развитие на горските райони и 

подобряване жизнеспособността на горите“ от 

Програма за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 г.  

 

2. BG06RDNP001-8.004-0029 

 

Община Плевен 

 
Защитни мероприятия за превенция 

при горски пожари в община 

Предвид липсата на документи, изискуеми 

съгласно т. 6, т. 16, т. 34 и т. 36 от Раздел  24.1. 



 
Плевен 

 

„Списък с общи документи“, т. 1.1, т. 2.1, т. 5.2 

от Раздел 24.3 „Списък с придружаващи 

специфични документи“, проектното 

предложение с № BG06RDNP001-8.004-0029, 

подадено чрез зам. кмета на Община Плевен, не 

отговаря на изискванията на т. 1 от Раздел 11.2 

„Критерии за недопустимост на кандидатите“, т. 

2, т. 3, т. 13.1 и 13.3 от Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“ от Условията за 

кандидатстване по процедура BG06RDNP001-

8.003 по подмярка 8.3 Предотвратяване на щети 

по горите от горски пожари, природни бедствия 

и катастрофични събития“ от мярка 8 

„Инвестиции в развитие на горските райони и 

подобряване жизнеспособността на горите“ от 

Програма за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 г.  

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

1. Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и 

допустимостта по горепосочената процедура могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред 

изпълнителния директор на ДФЗ, в едноседмичен срок от съобщаването.  

2. За подробните мотиви за недопускане до административно съответствие и допустимост, кандидатите ще бъдат уведомени чрез ИСУН. 

 

 

ДАТА: 03.04.2020 Г. 

 


