
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 BG16RFOP002-2.111 „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  

 

номер проект 
Наименование 

на кандидата 

Наименование на 

проектното 

предложение 

 

Основание за отхвърляне 

1 
BG16RFOP002-2.111-

0002 

ТОРИЯ - 08 

ООД 

Подобряване 

производствения 

капацитет в ТОРИЯ - 08 

ООД 

По проектно предложение BG16RFOP002-2.111-0002, 

подадено от „Тория-08“ ООД в отговор на уведомление за 

отстраняване на нередовности, кандидатът представя 

коригирана Техническа спецификация - Приложение 5, което 

е недопустимо съгласно Условията за кандидатстване по 

процедурата. 

Съгласно т.24 от УК, подточка 8: "В случай че е приложимо и 

не е представена Техническа спецификация или не е 

представена в изискуемия образец, документът не може да 

бъде допълнително изискван от кандидатите, тъй като 

допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на 

качеството на проектното предложение и до нарушаване на 

принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ. В случай че Техническата 

спецификация не е представена или е представена но в нея не 

е посочен актив, заложен в бюджета на проекта (т. 5 от 

Формуляра за кандидатстване), и/или не са посочени 

минимални технически и/или функционални характеристики 

на предвидения за закупуване актив, това няма да доведе до 

отхвърляне на проектното предложения на етап оценка на 

административно съответствие и допустимостта, като 

съответният/ите актив/и ще бъде/ат премахнат/и от бюджета 
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на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) служебно от 

Комисията за подбор." 

 

Кандидатът вследствие на проведената комуникация не е 

представил две оферти за инвестицията в ДМА, 

съответстващи на изискванията на т.24, подточка 7 от УК: "В 

случаите, когато инвестицията е в ДМА и ДНА, документите 

по т. 7 трябва да съдържат информация за: наименование на 

оферента; технически и/или функционални характеристики на 

оборудването, съответстващи на посочените минимални 

технически и/или функционални характеристики в 

Техническата спецификация, цена на оборудването и вид на 

валутата. 

В случай на непредставяне на документите по т.7 , 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." 

Съгласно т.14.1 от УК: "В случаите, когато кандидатът (и след 

допълнително изискване) не е представил в изискуемия вид 

посочените документи, съответният разход ще бъде 

премахнат от бюджета на проекта служебно от Комисията за 

подбор." 

 

За заявения разход за Телескопичен повдигач не са 

представени две оферти, съответстващи на посочените 

минимални технически и/или функционални характеристики в 

Техническата спецификация и разходът следва да бъде 

премахнат от бюджета на проектното предложение. 

След проведена комуникация кандидатът не е представил две 
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оферти за инвестицията в ДМА, които да съответстват на 

техническата спецификация. Следователно разходът за 

тепескопичен повдигащ следва да бъде премахнат от бюджета 

на проектното предложение и одобрения размер на разходите 

и БФП възлиза на 0,00 лв. 

 

Съгласно раздел 2 Данни за кандидата от Формуляра за 

кандидатстване Фирма ТОРИЯ - 08 ООД е с основна дейност 

16.29 Производство на други изделия от дървен материал; 

производство на изделия от корк, слама и материали за 

плетене. Основните продукти, които се произвеждат в 

предприятието са дървесни пелети. 

Производственият процес включва преработка на суровината, 

представляваща първокласен суров материал от иглолистна 

дървесина, сушене, формиране на дървесните пелети и 

пакетаж.  

Съгласно посоченото в раздел 11 от Формуляра за 

кандидатстване: - Освен от дървесни отпадъци, трици и др, 

пелети могат да бъдат произвеждани и от суров дървен 

материал, който е неприложим другаде. Под отпадъчен 

дървен материал, от който се произвеждат дървесните пелети, 

се разбира материал, който не може да намери приложение в 

други производства. Както беше посочено по-горе това са 

дървени трици и стърготини, клони, капаци и изрезки 

получени в резултат на първичната обработка на дървесината, 

криви дървета и др. Същинският процес на производството на 

пелети включва следните няколко етапа – едро смилане на 

дървесината, сушене, ситно смилане, пресоване, охлаждане и 

пакетиране или складиране, като при използването на суха 

дървесина може да се наложи към производствената схема да 
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се добави и водоподготовка на дървесината. Резултатът е 

продукт с висок коефициент на енергийна ефективност, което 

се дължи на факта, че пелетите представляват компресирани 

дървесни стърготини в тяхното естествено състояние, без риск 

от производство на твърди остатъци по време или след 

изгаряне в горелки като пелетни камини или котли. 

Предвид посочения в раздел 2 Данни за кандидата от 

Формуляра за кандидатстване Код на организацията по КИД 

2008 16.29 Производство на други изделия от дървен 

материал; производство на изделия от корк, слама и 

материали за плетене и предвид дейността на предприятието, 

кандидатът следва да представи разяснение как е изпълнено 

условието, посочено в раздел 11.2 Критерии за недопустимост 

на кандидатите от Условията за кандидатстване, а именно: 2. 

С оглед избягване на припокриването на интервенциите 

между Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие 

на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата 

процедура за подбор на проекти не могат да получават 

кандидати, които са: предприятия, извършващи основната си 

икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране 

на дейности за преработка и/или маркетинг на горски 

продукти. 

Съгласно Приложение Е от Условията за 

кандидатстване/Документи за информация, Горски продукт е: 

Дървесина и недървесни горски продукти. „Недървесни 

горски продукти" са смола, борина, сено, кори, лико, семена, 

гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи, 

мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников 

фураж, животни, които не са дивеч. 
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Дефиницията включва и продукти от следните производства 

преди индустриалната преработка на дървесината  

1. Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, 

фрезоване, комбинирано или рязане или развиване;  

2. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, 

окрайчване, фасониране и шлайфане;  

3. Сушене и импрегниране на дървен материал;  

4. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, 

технологични трески, дървесни пелети и брикети от 

необработени дървени материали, вършина и други дървесни 

отпадъци;  

5. Производство на колове или колчета: белене, цепене, 

заостряне, пакетиране;  

6. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, 

пакетиране; 

Във връзка с горното кандидатът следва да представи 

разяснение как е изпълнено посоченото условие. 

 

Съгласно чл. 26, параграф 3 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 

1305/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 17 декември 2013 година относно подпомагане на 

развитието на селските райони от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета: 

“3. Инвестициите, свързани с използването на дървесина като 

суровина или като източник за производство на енергия, се 

ограничават до всички стопански операции, предхождащи 

промишлената преработка. В допълнение, по ПРСР 2014-2020 

финансова помощ се предоставя на производства преди 

индустриална преработка. Списъкът,  който изчерпателно са 
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изброени горепосочените производства включва и 

производството на дървесни пелети от дървесни отпадъци. 

(„Списък на производствата преди индустриалната 

преработка на дървесината съгласно Обща база за 

статистическите класификации на икономическите дейности в 

рамките на Европейската общност, NACE Rev. 1.1“) 

С оглед на гореизложеното, производството на дървесни 

пелети следва да се счита за дейност недопустима за 

финансиране по ОПИК 2014-2020. 

 

След проведена комуникация кандидатът е представил 

информация, че "не използва и не преработва суров дървесен 

материал или недървесни горски продукти." 

Същевременно представената във Формуляра за 

кандидатстване информация: "Производствения процес 

включва преработка на суровината, представляваща 

първокласен суров материал от иглолистна дървесина, 

сушене, формиране на дървесните пелети и пакетаж.  

Закупуването на Телескопичният товарач ще бъде използвана 

за подреждане на складовите наличности в производсвената 

база и за събиране на дървени трици и стърготини, клони, 

капаци и изрезки получени в резултат на първичната 

обработка на дървесината, криви дървета и др., пелети могат 

да бъдат произвеждани и от суров дървен материал, който е 

неприложим другаде." 

В допълнение задължително предвиденият за закупуване 

телескопичен товарач следва да е снабден с щипка за трупи. 

 

По проектно предложение BG16RFOP002-2.111-0002, 

подадено от „ТОРИЯ - 08" ООД е представено Удостоверение 
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от НСИ, съгласно което основния код на икономическа 

дейност на кандидата е „16.29. Производство на други 

изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, 

слама и материали за плетене“. 

Във Формуляра за кандидатстване, раздел 2 Данни за 

кандидата е посочено: 

- Код на организацията по КИД 2008 16.29 Производство 

на други изделия от дървен материал; производство на 

изделия от корк, слама и материали за плетене; 

- Код на проекта по КИД 2008 16.29 Производство на 

други изделия от дървен материал; производство на изделия 

от корк, слама и материали за плетене. 

Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата, с цел 

избягване на припокриването на интервенциите между 

оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-

2020, част от дейностите, попадащи в код С16.29 са 

недопустими за финансиране по настоящата процедура, а 

именно: 

- 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. 

Съгласно Критериите и методологията за оценка, критерий 11 

от група II Критерии за оценка на допустимостта на 

кандидата: „Кандидатът не е предприятие, кандидатстващо за 

финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на 

горски продукти“. 
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Предвид горе изложеното, проектно предложение 

BG16RFOP002-2.111-0002, подадено от „ТОРИЯ - 08" ООД не 

отговаря на критериите за допустимост на кандидата по 

процедурата и следва да бъде отхвърлено на етап на оценка на 

административното съответствие и допустимостта. 

2 
BG16RFOP002-2.111-

0006 

Завод за 

хартия - 

Белово АД 

Подобряване на 

производствения 

капацитет чрез 

закупуване на режеща 

система за ролапарат за 

производство на тишу 

хартии 

роектно предложение BG16RFOP002-2.111-0006 с 

наименование „Подобряване на производствения капацитет 

чрез закупуване на режеща система за ролапарат за 

производство на тишу хартии“ подадено на 07.03.2022г. от 

„Завод за хартия – Белово“ АД се ОТХВЪРЛЯ на етап 

Административно съответствие и допустимост, поради 

следните основания: 

1. По време на процеса по оценка на Административно 

съответствие и допустимост са установени несъответствия/ 

непълноти в следните документи, приложени към Формуляра 

за кандидатстване от кандитата, които Не са посочени 

изрично като НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ в Условията за 

кандидатстване по настоящата процедура, а именно: - 

Декларация по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на 

средствата от европейските структурни и инвестиционни 

фондове – по образец (Приложение 2) към Условията за 

кандидатстване – поради не изпълнено изискване за датировка 

на представените декларации; - Декларацията за минимални и 

държавни помощи – по образец (Приложение 3) към 

Условията за кандидатстване – поради декларирани данни в 

условието в т. 13 от Приложение 3.3, което е в противоречие с 

условията на кандидатстване, раздел 16 „Приложим режим на 

минимални/държавни помощи“. - Декларация за 

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

средните предприятия – попълнена по образец (Приложение 
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4) към Условията за кандидатстване, тъй като представената 

от кандидатат декларация се отнася за 2021г., което е в 

противоречие с изискванията посочени в раздел 24, т.4. от 

Условията за кандидатстване, където изрично е посочено: 

„Последната приключила финансова година е 2020г.“ 2. На 

24.03.2022г. към кандидатът е отправено писмо с искане за 

отстраняване на посочените несъответствия/непълноти, като е 

посочен и срокът за представяне на документите, а именно 

31.03.2022г. – 23:59 часа. 3. Съгласно указанията описани в т. 

1. „Критерии за оценка на административното съответствие на 

проектните предложения – форма и наличие на изискуеми 

документи“ от Приложение В „Критерии и методология за 

оценка“ към Документите за информация към Условията за 

кандидатстване по настоящата процедура: „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“ . 4. Кандидатът Не е 

представил отговор и съответно изисканите документи, 

попълнени според указанията и изискванията, в определения 

за целта срок, което води до отхвърляне на проектно 

предложение BG16RFOP002-2.111-0006 с наименование 

„Подобряване на производствения капацитет чрез закупуване 

на режеща система за ролапарат за производство на тишу 

хартии“ подадено от „Завод за хартия – Белово“ АД. В 

допълнение проектът не отговаря и на критерий 10 от III 
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Група „Критерии за оценка на допустимостта на проекта“ от 

Приложение В „Критерии и методология за оценка“ към 

Документите за информация към Условията за 

кандидатстване, поради следните причини: 1. В процеса по 

оценка на етап АСД са установени непълноти и в 

представените две оферти, отнасящи се до включения в т. 5 

„Бюджет“ разход за ДМА: „Режеща система за ролапарат за 

производство на тишу хартии“, тъй като не включват всички 

задължителни реквизити посочени в т. 7 от раздел 24 от 

Условията за кандидатстване, поради липса на подписи. 

Освен това офертата представена от Zincometal S.p.A. – 

Divisione Mario Cotta е издадена на 09.07.2021г. и е валидна 15 

дни, поради което не може да се установи актуалността на 

пазарна стойност на оферирания актив към датата на 

кандидатстване. 2. При проведената комуникация кандидатът 

не е дал отговор и съответно не е представил две оферти, 

отговарящи на всички условия и задължителни реквизити 

посочени в т. 7 от раздел 24 от Условията за кандидатстване. 

В следствие на това заявеният разход „Режеща система за 

ролапарат за производство на тишу хартии“, чиято стойност 

на БФП е 125 857.67 лева следва да бъде премахнат служебно 

от бюджета, съгласно указанията в т.7 от раздел 24 от 

Условията за кандидатстване. 3. Съгласно представената 

информация от кандидата във ФК, т. 5 „Бюджет“, общия 

размер на заявената помощ е 125 857.67 лева. Бюджетът 

включва: 1. Режеща система за ролапарат за производство на 

тишу хартии. Поради фактът, че кандидатът не е планирал 

други разходи в т. 5 „Бюджет“ от ФК, общата стойност на 

разходите по проекта при прилагане на указанията в т.7 от 

раздел 24 от Условията за кандидатстване ще възлиза на 0,00 
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лева, което е по-малко от 90 000 лева, което е в противоречие 

с изискването на критерий 10 от III Група „Критерии за 

оценка на допустимостта на проекта“, а именно: „Общия 

размер на заявената и/или одобрената безвъзмездна помощ е 

по-висок или равен на 90 000 лв.“. Не изпълнението на 

посочения критерии води до отхвърляне на проектното 

предложение. 

 

 

Представена е Декларация по чл. 25, ал. 2 от Закона за 

управление на средствата от европейските структурни и 

инвестиционни фондове – попълнена по образец (Приложение 

2), от всички лица, представляващи кандидата, която не е 

датирана • Представена е Декларация за минимални и 

държавни помощи – попълнена по образец (Приложение 3), в 

която в Прил. 3.3, т. 13 е отбелязан отговор НЕ, което е в 

противоречие с прилагания режим на помощи по настоящата 

процедура. Да се представи коректно попълнена Декларация 

за минимални и държавни помощи – попълнена по образец 

(Приложение 3), като се има предвид, че т. 13 се отнася за 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на 

членове 107 и 108 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз към помощта de minimis • Приложената 

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП е към 

2021 г., а съгласно Указанията за кандидатстване, раздел 24, 

т.4 декларацията следва да отразява данните към 2020 г. 

Кандидатът следва да представи коректно попълнена 

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП към 

2020 г. • В приложените оферти липсват подписи, каквото е 

изискването към офертите съгласно раздел 24, т.7 от 
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Условията за канидтатсване "Офертата задължително следва 

да съдържа и следните реквизити: имена на лицето, което я 

издава от името на оферента, дата, подпис/електронен подпис, 

както и разпечатка от електронно съобщение, ако е получена 

по електронен път (в този случай разпечатката също следва да 

е прикачена в ИСУН 2020)." Офертата на ЗИНКОМЕТАЛ е с 

първа дата на издаване в 2021 г. и актуализирана на 

17.02.2022 г., като, според записите в офертата, 

актуализираната оферта следва да е с ревизионен индекс 01, а 

приложената оферта е с ревизионен индекс 00, видно в горния 

десен ъгъл на документа. • Представените финансово-отчетни 

документи не са заверени от представител на кандидата и от 

съставителя на документите ------- На кандидата беше 

изпратена комуникация с констатираните нередовности от 

оценителната комисия. В рамките на установения срок не бяха 

предоставени изисканата информация и документи. 

Проектното предложение не се допуска за ТФО. 

 

 

Председател на КППП: …………/п/………… 

Александър Димитров Минов 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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