
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне по процедура BG16RFOP002-2.050 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“  по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на „МИГ – Белово, 

Септември, Велинград“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – ВТОРИ ПРИЕМ 

 

номер проект 
Наименование 

на кандидата 

Наименование на 

проектното 

предложение 

 

Основание за отхвърляне 

1 BG16RFOP002-2.020-0011 
ВЪРБИЦА ЛЕС 

ГРУП ЕООД 

„Технологично 

обновление във Върбица 

Лес Груп“ 

Кандидатът не е отговорил на изпратения въпрос при провеждане 

на комуникация и не са представени изисканите допълнително 

документи и/или информация: 1. коректно попълнена Декларация 

за минимални помощи – попълнена по образец (Приложение 3) към 

Условията за кандидатстване. В представената декларация е 

посочена некоректна обща сума на получената минимална помощ. 

2. коректно попълнена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 

4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по 

образец (Приложение 4) към Условията за кандидатстване. В 

представената декларация некоректно е посочена годината спрямо 

която се декларират обстоятелствата /посочена е 2017г./; 

Декларирания статут на малко предприятие не съответства на 

представените от кандидата заверени от НСИ счетоводни 

документи, като средносписъчния брой на персонала е, както 

следва: за 2016г. - 5 души, за 2017г. - 4 души; за 2018г. - 2 души. 3. 

Оферта от производител или първи доставчик за всяка отделна 

инвестиция в активи – ДМА и ДНА, с предложена цена от 

производителя/доставчика, с форма и съдържание посочени в т. 7 от 

Раздел 24 от Условията за кандидатстване – прикачени в ИСУН 

2020. В случай на непредставяне на документите, посоченото няма 

да доведе до отхвърляне на проектното предложение, но 

съответният разход, за който се отнасят ще бъде премахнат от 

бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) 
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служебно от Комисията за подбор. 4. Декларация от 

производител/оторизационно писмо от първи доставчик/договор за 

търговско представителство между производител и първи 

доставчик или друг относим документ, от който да е видно, че е 

спазено изискването за предоставяне на оферта от производител 

или първи доставчик – прикачени в ИСУН 2020. В случай на 

непредставяне на документите, посоченото няма да доведе до 

отхвърляне на проектното предложение, но съответният разход, за 

който се отнасят ще бъде премахнат от бюджета на проекта (т. 5 от 

Формуляра за кандидатстване) служебно от Комисията за подбор. 5. 

в раздел 2 Данни за кандидата некоректно организацията е 

определена като публично-правна. Кандидатът следва да представи 

разяснение за констатираното несъответствие. 6. Съгласно 

представената информация във Формуляра за кандидатстване 

кандидатът има изграден цех за производство на пелети и предвид 

ограниченията, посочени в условията за кандидатстване по 

процедурата относно код на икономическа дейност 16.29 и 

кандидатът не е представил документи и/или разяснения, за да се 

установи изпълнението на критерия.  

Проектно предложение BG16RFOP002-2.050-0011 

"Технологично обновление във Върбица Лес Груп" не отговаря 

на критериите за административно съответствие и 

допустимост:  

1. проектното предложение не отговаря на критерий 3 и критерий 4 

от група 1"Критерии за оценка на административното съответствие 

на проектните предложения – форма и наличие на изискуеми 

документи": не са представени изисканите от кандидата 1. 

Декларация за минимални помощи – попълнена по образец 

(Приложение 3) към Условията за кандидатстване и 2. Декларация 

за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните 

предприятия – попълнена по образец (Приложение 4) към 

Условията за кандидатстване.  

2. проектното предложение не отговаря на критерий 5 от група 2 
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"Критерии за оценка на допустимостта на кандидата": В случаите, 

когато кандидатът е малко предприятие е реализирал общо през 

последните три приключени финансови години нетни приходи от 

продажби, равни на или надвишаващи 750 000 лв. Не са изпълнени 

условията, посочени в т.11.1 Критерии за допустимост на 

кандидатите от Условията за кандидатстване: "Допустими по 

настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, 

които отговарят на следните критерии: .....3.Да отговарят на 

изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия (ЗМСП), като попълнят и представят 

към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 

3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 4 към Условията за 

кандидатстване). .............. 7/ Да са реализирали нетни приходи от 

продажби общо за последните три приключени финансови години в 

зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както 

следва: Малко предприятие ≥ 750 000 лева.  

3. проектното предложение не отговаря на критерий 11 от група 2 

"Критерии за оценка на допустимостта на кандидата": Кандидатът 

не е предприятие, кандидатстващо за финансиране на дейности за 

преработка и/или маркетинг на горски продукти. Не са изпълнени 

условията, посочени в т.11.1 Критерии за допустимост на 

кандидатите от Условията за кандидатстване: "Допустими по 

настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, 

които отговарят на следните критерии: ..... Производството на 

пелети (което е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата 

процедура, с изключение на пелети получени от индустриалната 

преработка на дървесина. Производството на дърва за горене, 

изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от 

код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура." Не са 

изпълнени условията, посочени в т. 11.2 Критерии за 

недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване: "С 

оглед избягване на припокриването на интервенциите между 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-
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2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, 

подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат 

да получават: .................... Потенциалните кандидати не могат да 

участват в процедура и да получат безвъзмездна финансова помощ, 

в случай че попадат в забранителните режими на Регламент на 

Комисията (ЕС) № 1407/2013 и по-конкретно, ако: А. Тяхната 

основна дейност или дейността, за която кандидатстват се отнася 

до: ......сектора на първичното производство на селскостопански 

продукти;" Проектно предложение BG16RFOP002-2.050-0011 

"Технологично обновление във Върбица Лес Груп" не отговаря на 

критериите за административно съответствие и допустимост и 

следва да бъде отхвърлено на етап на оценка на административното 

съответствие и допустимостта. 

2 BG16RFOP002-2.020-0012 РЕГУЛ-04 ООД 

Подобряване на 

производствения 

капацитет в „РЕГУЛ-04“ 

ООД“ 

След извършена проверка на представените документи и 

информация във Формуляра за кандидатстване и проведена 

кореспонденция с цел отстраняване на нередовности/непълноти 

проектното предложение се отхвърля на етап ОАСД при следните 

основания: 1. Проектното предложение не отговаря на изискванията 

на т. 24. „Списък на документите, които се подават на етап 

кандидатстване“, подточка 4 от Условията за кандидатстване по 

процедурата и Критерий № 4 от Критериите за оценка на 

административното съответствие на проектните предложения 

(Приложение И към Условията за кандидатстване), група I 

„Критерии за оценка на административното съответствие на 

проектните предложения – форма и наличие на изискуеми 

документи“, а именно: На етап кандидатстване в секция 12 

„Прикачени електронно подписани документи“, кандидатът е 

представил Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от 

Закона за малките и средните предприятия по образец Приложение 

4, попълнена, датирана и подписана от лице с право да 

представлява кандидата, съгласно Търговския регистър. В 

представената декларация са установени следните непълноти: в т. 1 

кандидатът не е посочил статута на предприятието, по смисъла на 
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чл.4 от ЗМСП, а именно какво е представляваното от него 

предприятие – независимо предприятие, предприятие партньор или 

свързано предприятие. След проведена кореспонденция и изпратено 

уведомление за отстраняване на нередовности, кандидатът не е 

представил, допълнително изисканата Декларация за 

обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните 

предприятия – попълнена по образец (Приложение 4) към 

Условията за кандидатстване, датирана, подписана и попълнена, 

съгласно всички изисквания в установения краен срок (07.10.2019г). 

Декларацията не е посочена като незадължителен документ на етап 

кандидатстване и следва задължително да бъде представена 

коректно попълнена, съгласно „Указания за попълване на 

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките 

и средните предприятия“ (документ, който е част от Приложение 4 

„Декларация МСП“ към документите за попълване). Съгласно 

Критерии и методология за оценка на проектни предложения по 

процедурата (Приложение В към Условията за кандидатстване): „С 

изключение на документите по т. 5 „Бизнес план” и по т.9 

Техническа спецификация, всички останали документи, които не са 

представени към проектното предложение ще бъдат изискани 

допълнително от кандидата. В случай че след допълнителното им 

изискване по установения ред, документи, за които не е посочено, 

че са незадължителни, не бъдат предоставени от кандидата или са 

представени, но не съгласно изискванията, проектното 

предложение се отхвърля.“ 

 

Председател на КППП: …………/п/………… 

Христина Йорданова Пипонкова 

/п/ - Заличена информация по ЗЗЛД 
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