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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. 

(допълнение от 08.04.2021 г.) 

 

Дата на публикуване: 08.04.2021 г. 

 

№  

Рег.№/ на проектното  

предложение от 

ИСУН 2020 

Наименование на кандидата 

Наименование на 

проектното 

предложение 

Основание за недопускане до техническа и финансова оценка 

(посочват се конкретните основания, а не само препратки към 

документите и условията, които не са изпълнени)  

1 
BG06RDNP001-8.001-

0006 
"ДЖАМБО - 2007" ЕООД 

„Изграждане на 

дърводелски цех за 

първична преработка на 

дървесина и закупуване на 

технологично оборудване” 

 Проектното предложение с № BG06RDNP001-8.001-0006, подадено чрез представител 

на „Джамбо 2007“ ЕООД, не отговаря на изискванията на т. 3.8, т. 11.2, т. 11.3, т. 11.4 и т. 
12 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ и т. 6 от Раздел 13.3 

„Недопустими дейности“ 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. 

2 
BG06RDNP001-8.001-

0115 
ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ ЕООД 

Изграждане на цех за 

производство на пелети от 
дървесна суровина в гр. 

Сърница  

 Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 2 от Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“, във връзка т. 8, изречение „второ“ и т. 18 от Раздел 21.2 

„Оценка на административно съответствие и допустимост“ от Условията за 
кандидатстване, поради следните причини: В отговор на уведомление по реда на чл. 7 от 

Раздел 21.2 „Оценка на административно съответствие и допустимост“ към Условията за 

кандидатстване е представено Решение за преценяване на необходимостта от извършване 
на екологична оценка по искане с вх. № ПД-01-2237 от 26.07.2018 г. за имот № 000664, 

м. „Стопански двор“, гр. Сърница, който имот не е предмет на настоящото проектно 

предложение. С приложеното становище с изх. № ПД-01-173-(1) от 25.03.2021 г., 

издадено на база внесено уведомление за инвестиционно намерение до РИОСВ - 

Пазарджик с вх. № ПД-01-173-(1) от 18.03.2021 г. и подадена допълнителна информация 

с вх. № ПД-01-173-(2) от 23.03.2021 г., кандидатът поправя проектното предложение 
спрямо датата на кандидатстване (31.07.2018 г.), което довежда до несъответствие с 

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

административно съответствие и допустимост“ на Условията за кандидатстване. 
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3 
BG06RDNP001-8.001-

0119 
"Мерджан" ООД 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 

ЦЕХ ЗА 
ДЪРВОПРЕРАБОТКА В 

ГРАД СЪРНИЦА, ИМОТ 

000661 

Проектното предложение с № BG06RDNP001-8.001-0119, подадено от „Мерджан“ ООД, 
не отговаря на изискванията, посочени в т. 2, т. 3.5, т. 3.8, и т. 12 от Раздел 13.2 „Условия 

за допустимост на дейностите“, т. 1 от Раздел 13.3 „Недопустими дейности“, т. 12 от 

Раздел 14.3 „Недопустими разходи“ във връзка с т. 2.3 и т. 2.4 от Раздел 14.2 „Условия за 
допустимост на разходите“, т. 10 и т. 13 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на 

разходите“ и определението, дадено в т. 39 от Приложение 14, както и 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 Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020 г. 

4 
BG06RDNP001-8.001-

0161 
САР - ГРУП ООД 

Подобряване на 
конкурентоспособността 

на съществуващо 

предприятие в гр. Сърница 
чрез закупуване на техника 

за първична преработка на 

дървесина 

Проектното предложение с № BG06RDNP001-8.001-0161, подадено чрез Иван Момчилов 
Щилиянов – упълномощен, не отговаря на изискванията на т. 3.3, т. 3.5, т. 3.6, т. 3.7, т. 

3.8, т. 6, т. 7, т. 8, т. 10, т. 12 и т. 13 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите”, т. 6 от Раздел 13.3 „Недопустими дейности”, т. 13 от Раздел 14.2 „Условия 
на допустимост на разходите” и т. 2 от Раздел 23 „Начин на подаване на проектните 

предложения/концепциите за проектни предложения” 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 Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

5 
BG06RDNP001-8.001-

0184 
"АУТО ПЕРФЕКТ ГРУП" ЕООД 

Изграждане на 

предприятие за  

дървопреработване 

Липса на документи или информация в приложените към формуляра за кандидатстване 

документи, изискуеми съгласно т. 1, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 11, т. 12, т. 13, т. 19, т. 21, т. 

22,т. 23, т. 24 и т. 29 от Раздел 24.1. „Списък с общи документи“, както и непредставени 
разяснения, изискани по реда на т. 7 от Раздел 21.2 „Оценка на административно 

съответствие и допустимост“, поради което проектно предложение с № BG06RDNP001-

8.001-0184, подадено от „Ауто Перфект Груп“ ЕООД, не отговаря на изискванията, 
посочени в т. 1 във връзка с т. 5 от раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на 

кандидатите“, т. 2, т. 3.7, т. 3.8, т. 7,8, т. 10, т. 11 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост 

на дейностите“, т. 6 от Раздел 13.3 „Недопустими дейности“, както т. 10 и т. 13 от Раздел 
14.2 „Условия за допустимост на разходите“ във връзка с определението, дадено в т. 39 

от Приложение № 14 от Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-

8.001. 

6 
BG06RDNP001-8.001-

0179 
Еделвайс КМ-3 ЕООД 

Изграждане на 

дърводелска работилница 

за първична обработка в 

УПИ №II-925, 
дърводелски цех, кв.№40 

по плана на град Сърница, 

обл. Пазарджик 

Проектното предложение не отговаря на разпоредбите посочени в т. 4, т. 5, т. 11, т. 12, т. 
19, т. 24, т. 29, т. 32, т. 39 и т. 43 от Раздел 24.1. „Списък с общи документи“, както и 

непредставени разяснения, изискани по реда на т. 7 от Раздел 21.2 „Оценка на 

административно съответствие и допустимост“, на т. 3.8, т. 6, т.11.2, т.11.4 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 BG06RDNP001-8.001 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 2014-2020г. 
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7 
BG06RDNP001-8.001-

0108 
„ВАСКОНИ-07-БГ” ЕООД 

ЗАКУПУВАНЕ НА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
ГОРСКА ТЕХНИКА ЗА 

ДЪРВОДОБИВНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

 Проектното предложение не отговаря на изискванията, посочени в т. 5.1, 5.2, т. 5.3 и т. 6 
от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ 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. 

 

 

 

 

 

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.  

 


