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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 № BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 „Инвестиции в 

технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие 

на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 

Дата на публикуване: 21.12.2020 г. 

 

№ 
Рег. № на проектното 

предложение в ИСУН 

Наименование на 

кандидата 

Наименование на проектното 

предложение 

Основание за отхвърляне 

(посочват се конкретните основания, а не само препратки към 

документите и условията, които не са изпълнени)  

1 
BG06RDNP001-8.001-

0150 

"МИРО КОМЕРС" 

ЕООД 

„Закупуване на специализирана 

горска техника за фирма 

„МИРО КОМЕРС ” ЕООД“ 

Проектното предложение с № BG06RDNP001-8.001-0150, подадено чрез 

управителя на „МИРО КОМЕРС“ ЕООД, не отговаря на изискванията на т. 

5.2, т. 5.3, т. 5.4, т. 6 и т. 8 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“, т. 6 от Раздел 13.3 „Недопустими дейности“ и т. 13 от Раздел 14.2 

„Условия на допустимост на разходите” от Условията за кандидатстване по 

процедура BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски 

продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и 

подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. 

2 
BG06RDNP001-8.001-

0173 

"Трансстройлес"- 

ЕООД 

Закупуване на специализирана 

горска техника за сеч, извоз, 

товарене и транспорт на 

дървесина. 

Проектното предложение с регистрационен номер в ИСУН: BG06RDNP001-

8.001-0173 от 31.07.2018 г., подадено от "Трансстройлес" ЕООД не отговаря 

на изискванията на т. 5.2 и т. 5.3 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ на Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-

8.001 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ 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. 
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3 
BG06RDNP001-8.001-

0148 
"ТОП ФОРЕСТ" ЕООД 

ЗАКУПУВАНЕ НА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ГОРСКА 

ТЕХНИКА ЗА ДОБИВ И 

ОБОРУДВАНЕ ЗА СЕЧ,  

ИЗВОЗВАНЕ, ТОВАРЕНЕ И 

ТРАНСПОРТ НА 

ДЪРВЕСИНА 

Проектното предложение с регистрационен номер в ИСУН: BG06RDNP001-

8.001-0148 от 31.07.2018  г., подадено от дружеството „Топ Форест” ЕООД, не 

отговаря на изискванията на т. 5.2, т. 5.3 и т. 5.4 от Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите”, т. 6 от Раздел 13.3 „Недопустими дейности” и т. 

13, изречение „второ” от Раздел 14.2 „Условия на допустимост на разходите” 

на Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-8.001 по 

подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията с горски продукти” 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.  

4 
BG06RDNP001-8.001-

0021 
ЕТ "ИСМАИЛ АТИП" 

Изграждане и  оборудване на 

цех за дървопреработка  в село 

Места, община Банско , област 

Благоевград. Закупуване на 

подемно транспортна техника  

Газокар . 

Проектното предложение с регистрационен номер в ИСУН:  BG06RDNP001-

8.001-0021, подадено чрез управителя на ЕТ „Исмаил Атип“, не отговаря на 

изискванията, посочени в т. 6.1.2 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ и т. 13 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“ от 

Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-8. по подмярка 8.6 

„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 

търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските 

райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. 

5 
BG06RDNP001-8.001-

0031 

ГПК МУРДЖОВ 

ПОЖАР 

„Подобряване на 

конкурентоспособността на 

ГПК „Мурджов пожар“, 

посредством изграждане 

транспортна инсталация за 

механизирано събиране на 

дървесни трици“ 

Проектното предложение с регистрационен номер в ИСУН: BG06RDNP001-

8.001-0031 от 25.07.2018 г., подадено от ГПК "МУРДЖОВ ПОЖАР", не 

отговаря на изискванията на т. 29, т. 30 и т. 34 от Раздел 24. „Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване“, подраздел 24.1 

„Списък с общи документи“, във връзка с разпоредбите на т. 13 от Раздел 14.2 

„Условия за допустимост на разходите“, т. 8, изречение „второ“ и т. 18 от 

Раздел 21.2 „Оценка на административно съответствие и допустимост“ на 

Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-8.001 по подмярка 

8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията с горски продукти“ 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. 
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6 
BG06RDNP001-8.001-

0036 

"ГЛОГИНО 

БИОЕНЕРДЖИ" ЕООД 

Изграждане на цех за пелети в 

село Вълчан дол, община 

Баните, област Смолян 

Проектното предложение с № BG06RDNP001-8.001-0036, подадено чрез 

представител на „Глогино Биоенерджи“ ЕООД, не отговаря на изискванията 

на т. 3.8, т. 11.2, т. 11.3, 11.4 и т. 12 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“, т. 6 от Раздел 13.3 „Недопустими дейности“ и т. 12, буква „б“, 

„в“ и „г“ от Приложение № 14 „Използвани основни дефиниции“ във връзка с 

т. 13 от Раздел 14.2 „Условия на допустимост на разходите“ на Условията за 

кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001 по 

подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в 

развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

7 
BG06RDNP001-8.001-

0042 
"ИВВА ИП" ЕООД 

Производство на пелети в 

район с висока лесистост 

Проектното предложение с № BG06RDNP001-8.001-0042, подадено чрез Иван 

Петров Андреев, не отговаря на изискванията на т. 3.3, т. 6, т. 11.2., т. 11.3., т. 

11.4., т. 12 и т. 13 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите”, т. 6 

от Раздел 13.3 „Недопустими дейности” и т. 13 от Раздел 14.2 „Условия на 

допустимост на разходите” от Условията за кандидатстване по процедура 

BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски 

продукти” от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и 

подобряване жизнеспособността на горите” от Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. 

8 
BG06RDNP001-8.001-

0051 
ЕООД "Фалкос" 

„ЗАКУПУВАНЕ НА ЛИНИЯ 

ЗА РАЗБИЧВАНЕ НА ТРУПИ 

И МАШИНИ ЗА НУЖДИТЕ 

НА ЦЕХ НА ПРЕРАБОТКА 

НА ДЪРВЕСИНА с. 

БАРУТИН, общ. ДОСПАТ, обл. 

СМОЛЯН“ 

Проектното предложение с №  BG06RDNP001-8.001-0051, подадено чрез 

управителя на "ФАЛКОС" ЕООД, не отговаря на изискванията, посочени в т. 

1 от Раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите“,  т. 3.8, т. 6 и т. 

12 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“, т. 6 от Раздел 13.3 

„Недопустими дейности“ и т. 12, буква „б“, „в“ и „г“ и т. 39 от Приложение № 

14 „Използвани основни дефиниции“ във връзка са разпоредбите на т. 13 от 

Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“ от Условията за 

кандидатстване по процедура BG06RDNP001-8. по подмярка 8.6 „Инвестиции 

в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с 

горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и 

подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. 
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9 
BG06RDNP001-8.001-

0058 
"ГОВАЛ" ЕООД 

Закупуване на технологично 

оборудване за производство на 

пелети 

Проектното предложение с регистрационен номер № BG06RDNP001-8.001-

0058 от 27.07.2018 г., подадено от дружеството „Говал“ ЕООД не отговаря на 

изискванията на т. 8, изречение „второ“ и т. 18 от Раздел 21.2 „Оценка на 

административно съответствие и допустимост“ от Условията за 

кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001 по 

подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в 

развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

10 
BG06RDNP001-8.001-

0059 
Самър-К ЕООД 

Строителство на цех и 

закупуване на технологично 

оборудване за производство на 

пелети 

Проектното предложение с № BG06RDNP001-8.001-0059 от 27.07.2018 г., 

подадено от дружеството „Самър-К” ЕООД, не отговаря на изискванията на т. 

2 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите” от Условията за 

кандидатстване по процедура BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 

„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 

търговията с горски продукти” отмярка 8 „Инвестиции в развитие на горските 

райони и подобряване жизнеспособността на горите” от Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. 

11 
BG06RDNP001-8.001-

0101 

"КЕЙ ЕНД АЙ 

ИНТЕРНЕШАНАЛ" 

ЕООД 

Модернизиране на цех за 

дървопреработка 

Проектното предложение с № BG06RDNP001-8.001-0101, подадено чрез 

управителя на "Кей енд Ай Интернешанал" ЕООД, не отговаря на 

изискванията, посочени в т. 1 от Раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на 

кандидатите“, т. 3.8, т. 6, т. 7, т. 8, т. 11.2, т. 11.3, т. 11.4, т. 11.5 и т. 12 от 

Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“, т. 6 от Раздел 13.3 

„Недопустими дейности“ и т. 13 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на 

разходите“ от Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-8. по 

подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в 

развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 
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12 
BG06RDNP001-8.001-

0104 
"ШЕКИ-2018" ЕООД 

"Изграждане на цех за 

дървообработка, офиси, 

открити складове за дървени 

трупи и фасониран материал, 

находящ се в ПИ 068051, м. 

„Въпата“, с. Гърмен, общ. 

Гърмен, обл. Благоевград и 

закупуване на технологично 

оборудване за фасониране на 

дървен материал“ 

Проектното предложение с регистрационен номер № BG06RDNP001-8.001-

0104,  подадено от дружеството „ШЕКИ - 2018” ЕООД  нарушава  условията 

на т. 18 от Раздел 21.2 „Оценка на административно съответствие и 

допустимост” от Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски 

продукти” от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и 

подобряване жизнеспособността на горите” от Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г.  

13 
BG06RDNP001-8.001-

0106 
"ФЕЙЗАЛ" ЕООД 

Линия за производство на 

дървесни пелети с общ 

капацитет 800 кг/ч. и 

закупуване на телескопичен 

товарач 

Проектното предложение с регистрационен номер в ИСУН: BG06RDNP001-

8.001-0106 от 30.07.2018 г., подадено от дружеството „Фейзал“ ЕООД, не 

отговаря на изискванията на т. 29 от Раздел 24.1 „Списък с общи документи” 

във връзка с т. 13 от Раздел 14.2 „Условията за допустимост на разходите“, т. 

12, буква „а“, „д“ и „е“ от Приложение № 14 „Използвани основни 

дефиниции“ и т. 3.2 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите” от 

Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-8.001 по подмярка 

8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията с горски продукти“ 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. във връзка с 

предоставените от МЗХГ допълнителни разяснения по отговор на т. 4 на 

запитване № 19 от 29.05.2018 г., публикуван в документ „Постъпили въпроси 

от кандидати по процедура № BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 

„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 

търговията с горски продукти” от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските 

райони и подобряване жизнеспособността на горите” от Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. и разяснения по тях”, съгласно 

разпоредбите на чл. 28, ал. 8 от Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
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14 
BG06RDNP001-8.001-

0112 
Б анд Б Строй ЕООД 

Преустройство на съществуващ 

цех  за преработка на дървени 

материали  в  местност 

„Стопански двор“ на гр. 

Сърница 

Проектното предложение с регистрационен номер в ИСУН: BG06RDNP001-

8.001-0112 от 30.07.2018 г., подадено от дружеството „Б анд Б строй “ ЕООД, 

не отговаря на изискванията на т. 15 от Раздел 14.3 „Недопустими разходи“ 

във връзка с т. 8 от Раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите“ и 

т. 6 от Приложение № 14 „Използвани основни дефиниции” на Условията за 

кандидатстване по процедура BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 

„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 

търговията с горски продукти“ 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. 

15 
BG06RDNP001-8.001-

0115 

ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ 

ЕООД 

Изграждане на цех за 

производство на пелети от 

дървесна суровина в гр. 

Сърница  

Проектното предложение с регистрационен номер № BG06RDNP001-8.001-

0115, подадено от дружеството „Лес Транс Строй“ ЕООД, не е допустимо за 

подпомагане съгласно изискванията на т. 15 от Раздел 14.3. „Недопустими 

разходи“, във връзка с т. 1 от Раздел 6. „Цели на предоставяната безвъзмездна 

финансова помощ по процедурата и очаквани резултати“ и т. 8 от Раздел 11.2. 

„Критерии за недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване 

по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 

„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 

търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските 

райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. 

16 
BG06RDNP001-8.001-

0123 
ВАСТОН - БВ ЕООД 

РАЗШИРЯВАНЕ И 

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ 

ПРОЦЕСИ В 

ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ В ПИ 

72165.506.1616 В 

ЗЕМЛИЩЕТО НА ТВЪРДИЦА 

Проектното предложение с регистрационен номер в ИСУН: BG06RDNP001-

8.001-0123 от 31.07.2018 г., подадено от дружеството „ВАСТОН – БВ” ЕООД, 

не отговаря на изискванията на  т. 1 от Раздел 13.1. „Допустими дейности”, т. 

2, т. 3.1, т. 3.2, т. 3.5, т. 3.8, т. 11.2, т. 12 и т. 13 от Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите” и  т. 13 от Раздел 14.2 „Условия на допустимост 

на разходите” на Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-

8.001 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти” 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. 
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17 
 BG06RDNP001-8.001-

0129 
"СТИЛ-МС" ООД 

Закупуване на специализирана 

горска техника - Приспособен 

трактор, въжена събирателна 

система , лебедка, арка,щит с 

две макари и сортиментно 

ремарке за товарене и 

транспорт на дървесина за 

стопанство в гр. Трявна, 

община Трявна , област 

Габрово 

Проектното предложение с № BG06RDNP001-8.001-0129, подадено чрез 

управителя на "СТИЛ - МС" ООД, не отговаря на изискванията, посочени в т. 

1 от Раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите“, т. 5.2, т. 5.3 и т. 

6 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“, т. 6 от Раздел 13.3 

„Недопустими дейности“ и т. 13 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на 

разходите“ от Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-8. по 

подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в 

развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г 

18 
BG06RDNP001-8.001-

0132 
"ЕКОЛЕС 83" ЕООД 

Внедряване на нова линия за 

производство на дървен 

материал с капацитет 50 куб. м 

на ден 

Проектното предложение с регистрационен номер № BG06RDNP001-8.001-

0132, подадено от дружеството „Еколес 83“ ЕООД, не отговаря на 

изискванията на т. 2 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“, 

т. 29 и т. 30 от Раздел 24.1. „Списък с общи документи“ във връзка с т. 13 от 

Раздел 14.2 „Условия на допустимост на разходите“, т. 8, изречение „второ“ и 

т. 18 от Раздел 21.2 „Оценка на административно съответствие и допустимост“ 

от Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

8.001 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 

„Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване 

жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 

2014-2020 г. 

19 
BG06RDNP001-8.001-

0138 
"ГОРА - 2" ООД 

ЗАКУПУВАНЕ НА 

ТЕХНОЛОГИЧНО 

ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ 

НА ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА 

ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ 

НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ДЕВИН 

Проектното предложение с № BG06RDNP001-8.001-0138, подадено от „Гора - 

2“ ООД, не отговаря на изискванията, посочени в т. 2 и т. 3 от раздел 23 

„Начин на подаване на проектните предложения/концепциите за проектни 

предложения“, в т. 2, т. 3.7, т. 3.8, т. 6, т. 8, т. 10, т. 11 и т. 12 от Раздел 13.2 

„Условия за допустимост на дейностите“, т. 6 от Раздел 13.3 „Недопустими 

дейности“, както и т. 10 и т. 13 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на 

разходите“ и определението, дадено в т. 39 от Приложение 14 от Условията за 

кандидатстване по процедура BG06RDNP001-8. по подмярка 8.6 „Инвестиции 

в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с 

горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и 

подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. 
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20 
BG06RDNP001-8.001-

0140 
КАПЛАН ДЕСИ ООД 

Монтаж и пускане в 

експлоатация на нова линия за 

производство на пелети от 

"Каплан деси" ООД 

Проектното предложение с № BG06RDNP001-8.001-0140, подадено от 

„Каплан Деси“ ООД, не отговаря на изискванията, посочени в т. 3.2, т. 3.5, т. 

3.7, т. 3.8, т. 8, т. 10, т. 11 и т. 12 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“, т. 6 от Раздел 13.3 „Недопустими дейности“, както и т. 10 и т. 13 

от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“ и определението, 

дадено в т. 39 от Приложение 14 от Условията за кандидатстване по процедура 

BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски 

продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и 

подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. 

21 
BG06RDNP001-8.001-

0153 
ГРУП-7 ЕООД 

ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ДЪРВЕНИ ПЕЛЕТИ в П.И. 

05462.57.57, по плана на с. 

Борино, област Смолян 

Проектното предложение с № BG06RDNP001-8.001-0153, подадено чрез 

управителя на "ГРУП-7" ЕООД, не отговаря на изискванията, посочени в т. 

3.5, т. 6.1.2 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“, т. 13 от 

Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“ и т. 39 от Приложение № 

14 „Използвани основни дефиниции“ във връзка са разпоредбите на т. 13 от 

Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“ от Условията за 

кандидатстване по процедура BG06RDNP001-8.001. по подмярка 8.6 

„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 

търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските 

райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. 

22 
BG06RDNP001-8.001-

0158 
РАВНОГОР-ЛЕС ООД 

Закупуване и инсталиране на 

материално техническо 

оборудване за прoизводство на 

пелети от обла дървесина - 

дърва и целулоза 

Проектното предложение с № BG06RDNP001-8.001-0158, подадено чрез 

упълномощеното лице Димитър Иванов Колев с пълномощно 995 на нотариус 

М. Здравкова, не отговаря на изискванията, посочени в т. 2, т. 3.7, т. 3.8, т. 3.9, 

т. 8, т. 10 и т. 12 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“, “, т. 6 

от Раздел 13.3 „Недопустими дейности“ и т. 13 от Раздел 14.2 „Условия за 

допустимост на разходите“ от Условията за кандидатстване по процедура 

BG06RDNP001-8. по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и 

в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 

„Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване 

жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 

2014-2020 г. 
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23 
BG06RDNP001-8.001-

0159 
ДИАНА ВМК ЕООД 

Доставка на специализирана 

горска техника 

Проектното предложение с регистрационен номер в ИСУН: BG06RDNP001-

8.001-0159 от 31.07.2018 г., подадено от дружеството „Диана ВМК“ ЕООД, не 

отговаря на изискванията на т. 38 от Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ 

във връзка с т. 5.2 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“, т. 

13 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“ във връзка с т. 29 и 

т. 30 от Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ и т. 8, изречение „второ“ от 

Раздел 21.2 „Оценка на административно съответствие и допустимост“ от 

Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-8.001 по подмярка 

8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията с горски продукти“ 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. 

24 
BG06RDNP001-8.001-

0165 
Болканпелет ООД 

Инвестиция в преработка на 

дървесина в пелети 

Проектното предложение с регистрационен номер в ИСУН: ВG06RDNP001-

8.001-0165 от 31.07.2018 г., подадено от „Болканпелет“ ООД, не отговаря на 

изискванията на т. 6 от Раздел 13.3. „Недопустими дейности“ на Условията за 

кандидатстване във връзка с чл. 1, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 702/2014 

от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в 

секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за 

съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент 

(ЕС) № 1857/2006 на Комисията (OВ L 193, 1 юли 2014 г.). 

25 
BG06RDNP001-8.001-

0180 
БЕСИ ЕООД 

Инвестиция в 

дървопреработващо 

предприятие БЕСИ ЕООД 

Проектното предложение с регистрационен номер в ИСУН: BG06RDNP001-

8.001-0180 от 31.07.2018 г., подадено от дружеството „Беси“ ЕООД, не 

отговаря на изискванията на т. 3.1 във връзка с Приложение № 4 „Списък на 

производствата преди индустриална преработка на дървесина“ на Условията 

за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 

„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 

търговията с горски продукти“ 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.  
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26 
BG06RDNP001-8.001-

0183 
ET" Кемал Бозов " 

Модернизиране на предприятие 

за преработка и добив на 

дървесина в община Сърница 

Проектното предложение с регистрационен номер в ИСУН: BG06RDNP001-

8.001-0183 от 31.07.2018 г., подадено от дружеството ЕТ „Кемал Бозов“, не 

отговаря на изискванията на т. 15 от Раздел 14.3 „Недопустими разходи“ във 

връзка с т. 8 от Раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите“, т. 6 

от Приложение № 14 „Използвани основни дефиниции” и т. 5.2 и т. 5.3 от 

Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ от Условията за 

кандидатстване по процедура BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 

„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 

търговията с горски продукти“ 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. 

27 
BG06RDNP001-8.001-

0191 
КАЛЪЧ ГРУП ЕООД 

Модернизиране на предприятие 

за първична преработка на 

дървесина в община Сърница 

Проектното предложение с регистрационен номер в ИСУН: BG06RDNP001-

8.001-0191, подадено от дружеството „Калъч Груп“ ЕООД, не е допустимо за 

подпомагане, съгласно изискванията на т. 15 от Раздел 14.3. „Недопустими 

разходи“, във връзка с т. 1 от Раздел 6. „Цели на предоставяната безвъзмездна 

финансова помощ по процедурата и очаквани резултати“ и т. 8 от Раздел 11.2. 

„Критерии за недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване 

по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 

„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 

търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските 

райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. 

28 
BG06RDNP001-8.001-

0193 
"Бозов-60" ЕООД 

Закупуване на нови машини и 

оборудване за първична 

преработка на дървесина и 

производство на дървесни 

пелети в УПИ VII-101, кв. 41, 

гр. Сърница 

Проектното предложение с № BG06RDNP001-8.001-0193, подадено чрез 

представител на „Бозов - 60“ ЕООД, не отговаря на изискванията на т. 2, т. 3.3, 

т. 3.8, т. 6 и т. 12от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ и т. 

10 и т. 13 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“ от Условията 

за кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001 по 

подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в 

развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 



 

 

ДПМРСР/ОТДЕЛ  

Версия  1 

стр. 11 от 11 
ПРИЛОЖЕНИЕ 126_24 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

29 
BG06RDNP001-8.001-

0039 
"Вавона" ЕООД 

"Закупуване на специализирана 

горска техника" 

Проектното предложение с регистрационен номер № BG06RDNP001-8.001-

0039, подадено от дружеството „Вавона“ ЕООД, не отговаря на изискванията 

на т.5.2 и 5.3 във връзка с 5.4 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ от Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски 

продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и 

подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. 

30 
BG06RDNP001-8.001-

0151 
"СЕМЕКС" ЕООД 

ЗАКУПУВАНЕ НА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ГОРСКА 

ТЕХНИКА 

Проектното предложение с № BG06RDNP001-8.004-0151 на „Семекс“ЕООД, 

подадено от г-жа Валя Семкова, не отговаря на изискванията на т. 1 от Раздел 

11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите“, т. 6 от Раздел 13.3. 

„Недопустими дейности“, т. 5.2, т. 6 и т. 8 от Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“ от Условията за кандидатстване по Процедура 

чрез подбор № BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 „Инвестиции в 

технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с 

горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и 

подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 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 чрез отговор на изпратеното уведомление за недопускане до ТФО през ИСУН, в едноседмичен срок от 

съобщаването.  

 


