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ДОПЪЛНИТЕЛЕН СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ЕТАП  

ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТТА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА  

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ 

КАПАЦИТЕТ В МСП“ ПО ОПИК 2014-2020 

 

 

№ 
Рег. № на 

проектното 
предложение 

Наименование 
на кандидата 

Наименование 
на проектното 
предложение 

Основание за отхвърляне 

1. 
BG16RFOP002-

2.001-0334 
"АУРА-64 - 

ГЕОРГИЕВИ" СД 

„Модернизация на 
машините във 

фирма "АУРА-64 - 
ГЕОРГИЕВИ" СД“ 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на Критерий № 15 от 

Критериите за оценка на административното съответствие на проектните 

предложения (Приложение З към Насоките за кандидатстване). 
От кандидата са изискани Справки за приходите и разходите по видове и икономически 
дейности за 2012, 2013 и 2014 г. – заверени с подпис и печат от Националния 
статистически институт (НСИ), тъй като в Раздел I. „Приходи от оперативна дейност“, ред 
„Левова равностойност на валутните приходи от износ“, код на реда 15 700 е установен 
допълнителен запис на ръка. Към датата на извършване на проверката в Търговския 
регистър е оповестена само Справката за приходите и разходите по видове и 

икономически дейности за 2013 г., като в оповестената справка липсват данни по код 
15 700. 

След изпратено искане от страна на Оценителната комисия, кандидатът не представя 

изисканите документи, а представя разяснение, че изисканите документи са оповестени в 
Търговския регистър. При извършване на проверка в Търговския регистър се установи, че 
Справките за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2013 и 
2014 г. са оповестени, но същите не са заверени с подпис и печат от Националния 

статистически институт (НСИ). 
До кандидата е изпратено второ искане да представи Справки за приходите и 

разходите по видове и икономически дейности за 2012, 2013 и 2014 г. – заверени с 
подпис и печат от Националния статистически институт (НСИ). Изисканите документи не 
са представени. 

 
 

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 ръководителя на Управляващия орган, в срок до 7 работни дни от деня, следващ датата на публикуване на 

настоящия списък.  

 


