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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 № BG06RDNP001-8.005 ПО ПОДМЯРКА 8.1 

"ЗАЛЕСЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА“  ОТ МЯРКА 8 "ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ГОРСКИТЕ ПЛОЩИ И ПОДОБРЯВАНЕ 

НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТТА НА ГОРИТЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 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. BG06RDNP001-8.005-0001 
ОБЩИНА САПАРЕВА 

БАНЯ 

"Залесяване Верила" - 

залесяване на 42 дка с акация 

в отдел/подотдел 22 "9" и 64 

дка с акация и 16 дка с черен 

бор в  отдел/подотдел 24 "12" 

в землището на с. Сапарево, 

общ. Сапарева баня. 

 

Подаденото проектно предложение с № 

BG06RDNP001-8.005-0001 от Община 

Сапарева баня, не отговаря на 

изискванията, посочени в т. 6, т. 7 от 

Раздел 13.2. „Условия за допустимост 

на дейностите“ и т. 22 от раздел 24 

„Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“ от 

Условията за кандидатстване. 

2. BG06RDNP001-8.005-0005 ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 

Ефективно използаване на 

ресурсите за смекчаване на 

неблагоприятните 

екологични въздействие в 

областта на селското 

стопанство. 

Подаденото проектно предложение с № 

BG06RDNP001-8.005-0005 от Община 

Нови Пазар не отговаря на 

изискванията на т. 14 от раздел 13.3 

„Недопустими дейности“ от Условията 

за кандидатстване. 

3. BG06RDNP001-8.005-0006 ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД 

Залесяване на площи – 

общинска собственост в 

община Благоевград. 

Подаденото проектно предложение с № 

BG06RDNP001-8.005-0006, от Община 

Благоевград не отговаря на 

изискванията на т. 6, т. 7, и т. 16 от 
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Раздел 13.2 „Условия за допустимост 

на дейностите“. Заявените разходи 

попадат в обхвата на т. 5 и т. 14 от 

Раздел 13.3 „Недопустими дейности“ от 

Условията за кандидатстване. 

4. BG06RDNP001-8.005-0008 
РУМЕН ГЕОРГИЕВ 

ВЛАДЕВ 

Залесяване на земеделска 

земя. 

Подаденото проектно предложение с № 

BG06RDNP001-8.005-0008 от Румен 

Георгиев Владев не отговаря на 

изискванията на т.7.8 от раздел 13.2 

Условия за допустимост от Условия за 

кандидатстване. 

5. BG06RDNP001-8.005-0009 „БГ МЕТЕОРА“ ЕООД 

Залесяване с медоносни 

видове и немедосни видове 

възстановяване на естествени 

горски площи. 

Подаденото проектно предложение с № 

BG06RDNP001-8.005-0009 от „БГ 

МЕТЕОРА“ ЕООД, не отговаря на 

изискванията на т. 4 и т. 17. от Раздел 

13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите”, заявените дейности 

попадат в обхвата на т. 11 и т. 13 от 

Раздел 13.3 „Недопустими дейности“ от 

Условията за кандидатстване. 

6. BG06RDNP001-8.005-0010 „ЛДГ ЕКО“ ЕООД 

Залесяване с медоносни 

видове и немедосни видове 

възстановяване на естествени 

горски площи. 

Подаденото проектно предложение с № 

BG06RDNP001-8.005-0010 от „ЛДГ 

ЕКО“ ЕООД не отговаря на 

изискването на т.10, т.13, т.17 и т.21 от 

раздел 24.1“Списък с общи 

документи“, във връзка с т.4 и т.10 от 

раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ и изискванията на т.11, 

т.13 и т.14 от Раздел 13.3 „Недопустими 

дейности“ от Условията за 

кандидатстване. 
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7. BG06RDNP001-8.005-0011 „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС“ АД 

Залесяване на земеделска 

земя в землището на с. 

Пожарево. 

Подаденото проектно предложение с № 

BG06RDNP001-8.005-0011 от "ЕМ ЕЛ 

ПИ ЕС" АД, не отговаря на 

изискванията, посочени в т.10 от Раздел 

11.3. „Критерии за недопустимост на 

кандидатите“, т. 7 и т.10 от Раздел 13.2 

„Условия за допустимост на 

дейностите“, т. 11, т.13 и т.14 от Раздел 

13.3  „Недопустими дейности“ и т.8 и 

т.9 от Раздел 14.2 „Условия за 

допустимост на разходите“ от 

Условията за кандидатстване. 

8. BG06RDNP001-8.005-0012 ОБЩИНА СОЗОПОЛ 

Инвестиции в залесяване и 

поддръжка на площи на 

територията на град Созопол. 

Подаденото проектно предложение с № 

BG06RDNP001-8.005-0012 от Община 

Созопол, не отговаря на изискванията, 

посочени в т. 4, т. 7 и т. 16 от Раздел 

13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ и т. 11 от Раздел 14.2 

„Условия за допустимост на 

дейностите“ от Условията за 

кандидатстване. 

9. BG06RDNP001-8.005-0014 ОБЩИНА СЕВЛИЕВО 

"Залесяване и създаване на 

горски масиви на 

територията на Община 

Севлиево". 

Подаденото проектно предложение с № 

BG06RDNP001-8.005-0014 от Община 

Севлиево не отговаря на изискванията 

на т. 11 и т. 14 от раздел 13.3 

„Недопустими дейности“ от Условията 

за кандидатстване. 

10. BG06RDNP001-8.005-0015 ОБЩИНА  ДУПНИЦА 
"Залесяване на земеделски 

имоти в Община Дупница". 

Подаденото проектно предложение с № 

BG06RDNP001-8.005-0015 от Община 

Дупница не отговаря на изискванията 
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на т. 11 и т. 14 от раздел 13.3 

Недопустими дейности от Условията за 

кандидатстване. 

11. BG06RDNP001-8.005-0017 ЛАЗАР ВЕЛЧЕВ ЛАЗАРОВ 

Залесяване и поддръжка на 

117,51 дка с горски култури -  

Липа сребролистна, Цер, 

Благун. 

Подаденото проектно предложение с № 

BG06RDNP001-8.005-0017 от Лазар 

Велчев Лазаров не отговаря на 

изискванията на т. 11 и т. 14 от раздел 

13.3 Недопустими дейности от 

Условията за кандидатстване. 

12. BG06RDNP001-8.005-0018 ОБЩИНА БОРОВАН 

"Залесяване и поддръжка на 

горски терен на територията 

на община Борован". 

Подаденото проектно предложение с № 

BG06RDNP001-8.005-0018 от Община 

Борован не отговаря на изискванията на 

т. 11 от Раздел 13.3 „Недопустими 

дейности“ от Условията за 

кандидатстване. 

13. BG06RDNP001-8.005-0019 ОБЩИНА ХАЙРЕДИН 

Залесяване и поддръжка на 

горските територии и 

подобряване на 

жизнеспособността на горите 

в Община Хайредин. 

Подаденото проектно предложение с № 

BG06RDNP001-8.005-0019 от Община 

Хайредин не отговаря на изискванията 

и условията, заложени в т. 6 от Раздел 

13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ от Условията за 

кандидатстване. 

14. BG06RDNP001-8.005-0020 ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО 

„Залесяване на земеделски 

земи на територията на 

община Лесичово“. 

Подаденото проектно предложение с 

BG06RDNP001-8.005-0020, от Община 

Лесичово не отговаря на изискванията 

на т. 4, т. 7, т. 8, т. 16 и т. 17 от Раздел 

13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“, т. 11, т. 13 и т.14 от Раздел 

13.3 „Недопустими дейности“ и т. 11 от 

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

Условията за кандидатстване. 

15. BG06RDNP001-8.005-0021 
МАРИН КАМЕНОВ 

ЙОРДАНОВ 

Залесяване и поддръжка на 

58,04 дка с горски култури - 

Липа сребролистна, Цер, 

Благун. 

Подаденото проектно предложение с № 

BG06RDNP001-8.005-0021 от Марин 

Каменов Йорданов не отговаря  на 

изискванията, посочени в т.1 от Раздел 

11.1.„Допустими за подпомагане 

кандидати“, т.1 и т.2 от Раздел 11.2 

„Критерии за допустимост на 

кандидатите “, т.5, т.7 и т.12 от Раздел 

13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите”, т. 11 от Раздел 13.3 

„Недопустими дейности“, т.8 и т.13 от 

Раздел 14.2 „Условия за допустимост 

на разходите “ от Условията за 

кандидатстване. 

16. BG06RDNP001-8.005-0022 ОБЩИНА БРУСАРЦИ 

Залесяване и подобряване на 

жизнеспособността на горите 

в община Брусарци. 

Подаденото проектно предложение с № 

BG06RDNP001-8.005-0022 от Община 

Брусарци не отговаря на изискванията 

на т. 11, т. 13 и т. 14 от раздел 13.3 

„Недопустими дейности“ от Условията 

за кандидатстване.  

 

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 чрез ИСУН. 

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

 

 


