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                         СНЦ  „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА  ЗАВЕТ – КУБРАТ“ 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001 – 19.196  

МИГ Завет-Кубрат Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ – Първи прием 

Заповед за сформиране на оценителна комисия: № 22/ 17.06.2019 г. на заместник 

председателя на УС на СНЦ „МИГ Завет - Кубрат“ 

 

РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

ПОДМЯРКА 8.6 „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В 

ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ“ – 

ПЪРВИ ПРИЕМ 

 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), чл. 18, ал. 2 от ПМС № 162/ 2016 г., чл. 15, ал. 2 от 

Процедура за подбор на проектни предложения към стратегия за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат и 

във връзка с констатирани нередовности в проектно предложение с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.196-0001, да се направи комуникация през ИСУН с кандидата „Кубратска гора“ ЕООД, като 

се поискат следните допълнителни документи и/или пояснения: 

 

1. В приложената към проектното предложение Декларация за липса или наличие на двойно 

финансиране по проекта - Приложение № 5 от документи за попълване, е допусната неточност - 

вместо номер на лична карта е вписан ЕГН на представляващия кандидата. Да се представи 

коректно попълнена Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по проекта. 

 

2. Да се представи Декларация за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП – Приложение № 8 от 

документи за попълване. 

 

3. В представената Декларация за държавни помощи – Приложение № 11 от документи за 

попълване, кандидатът е определен като голямо предприятие. Да се даде обяснение или да се 

представи коректно попълнена Декларация – Приложение № 11. 

 

4. Представено е Уведомление за инвестиционно предложение – вх. № АО- 2571/14.06.2019 г. 

към  МОСВ – Регионална инспекция – гр. Русе. Да се представи отговорът на Искането за 
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Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда от РИОСВ-Русе. 

 

5. Представената e Инвентарна книга на предприятието към 27.05.2019 г. Да се представи 

Инвентарна книга към датата на подаване на проектното предложение, с разбивка по вид на 

актив, дата и цена на придобиване. 

 

6. Представена е Справка за дълготрайни материални активи, актуална към 31.05.2019 г. Да се 

представи  Справка за дълготрайни материални активи – приложение към счетоводния баланс, 

към датата на подаване на проектното предложение. 

 

7. Да се представи коректно попълнена Декларация за неприложимост на документи – 

Приложение № 17 към документи за попълване, в която да се включи "Учредителен акт или 

устав, когато кандидат/получател е лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел" и да се изключи неприложимостта по т. 38, (в проектното предложение има 

представен документ за собственост на имота, в който ще се реализира инвестицията по 

проекта). 

 

8. В представената Покана за пазарни консултации – Изх.  №    125/ 05.06.2019 г.  за оферти 

липсват Техническа спецификация и Техническо предложение на кандидата  (по образец), 

вписани в поканата. 

Да се представи коректно сканирана покана за представяне на оферти по ЗОП с приложенията 

към нея (Техническа спецификация и Техническо предложение). Да се даде обяснение за 

непредставянето на посочените приложения. 

 

9. Представени са Индикативна оферта от Мидекс ЕООД гр. София, вх.№ 133/12.06.2019 г., с 

прикачена оферта на „ФЛУАНС“ ЕООД с. Самуил, обл. Разград и Индикативна оферта от ТН 

МАШИНИ ООД гр. София, вх.№ 132/12.06.2019 г., с прикачена оферта на „ФЛУАНС“ ЕООД с. 

Самуил, обл. Разград. Да се представят коректно сканирани оферти за всеки разход. 

 

10. В т.8 "Индикатори" на Формуляра за кандидатстване за показател „Целева стойност общо“ на 

индикатор "Общ обем на инвестициите" е посочена нулева стойност, която не кореспондира с 

инвестиционните намерения на кандидата. Да се даде пояснение за констатираното 

обстоятелство. 

 

11. Да се представи пояснителна записка към бизнес плана, за следните забележки/ 

несъответствия: 

- липсва част от информацията на лист 37 (частично сканиране); 

- попълнена е таблица 4.4.2, а трябва да се попълни таблица 4.3.1; 

- в таблица 11 "Себестойност" - разменена е информацията в колони 4 и 5; за "дървесина" да се 

посочи мярка "лева", защото от 1 куб.м. дървесина няма да се получи 1 куб.м. нарязани и 

нацепени дърва за огрев; стойностите на отделните елементи на себестойността да се изчисляват 

на базата на осреднени за петгодишния период  разходи, а не само за първата година на проекта; 

не е необходимо да се посочват в тази таблица разходите за заплати и осигуровки. 
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РЕШЕНИЕ № 2 

 

На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), чл. 18, ал. 2 от ПМС № 162/ 2016 г., чл. 15, ал. 2 от 

Процедура за подбор на проектни предложения към стратегия за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат и 

във връзка с представени некоректно попълнени документи  в проектно предложение с код в 

ИСУН BG06RDNP001-19.067-0008, от кандидата „Кубратска гора“ ЕООД да се поискат следните 

документи: 

 

1. Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по проекта от представляващия 

кандидата (по образец, Приложение № 5 от документи за попълване) с актуална дата.  

2. Декларация за неприложимост на документи (по образец, Приложение № 17 от документи за 

попълване) с актуална дата.   

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.196-0001 „Закупуване на линия за рязане, цепене и 

пакетиране на дърва за огрев“ отговаря на критериите за административно съответствие и 

допустимост и се допуска до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ  № BG06RDNP001 - 19.196  МИГ Завет - Кубрат Подмярка 8.6 

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

горски продукти“. 

 

РЕШЕНИЕ № 4 

 

Проектно предложение № BG06RDNP001-19.196-0001 „Закупуване на линия за рязане, цепене и 

пакетиране на дърва за огрев“ на кандидат „Кубратска гора“ ЕООД преминава етап техническа и 

финансова оценка с окончателна оценка 30 точки и се одобрява както следва: 

- размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) 68 368,24 лв.; 

- размер на собствено финансиране от кандидата – 134 504,88 лв.; 

- интензитет на безвъзмездна финансова помощ – 33,70 %. 
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