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СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПЪРВИ 

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА  

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.024 „НАСЪРЧАВАНЕ НА 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ 

 

 

№ 
Рег. № на 

проектното 
предложение  

Наименование на 
кандидата 

Наименование 
на проектното 
предложение 

Основание за недопускане 

1.  
BG16RFOP002-

2.024-0013 
СИСИ ФЕШЪН 2017  

ЕООД 

Утвърждаване на 
пазара на фирма 
"СИСИ ФЕШЪН 

2017" ЕООД 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква б-1) от 

Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 4 от Критериите 
за оценка на административното съответствие на проектните предложения 
(Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация от физическото лице-

предприемач - попълнена по образец (Приложение Б1), подписана от физическото 
лице Тони Георгиева Цветкова. Видно от вписаните обстоятелства в Търговския 

регистър и РЮЛНЦ към датата на подаване на проектното предложение 09.08.2018 г., 
едноличен собственик на капитала на дружеството-кандидат "СИСИ ФЕШЪН 2017" 
ЕООД е лицето АНТОНИЯ КРАСИМИРОВА ЕВТИМОВА, което е различно от лицето, 
представило Декларация от физическото лице-предприемач - Приложение Б1 към 
Условията за кандидатстване по процедурата. В т. 11.1., подт. 5) от Условията за 
кандидатстване по процедурата е посочено: „Допустими по настоящата процедура 
за подбор на проекти са само кандидати, при които над 50% от предприятието 

се притежават от едно физическо лице-предприемач“, както и че кандидатите са 
длъжни да удостоверят на етап кандидатстване, че предприемачът отговаря на 

изискването по т. 5), като представят към проектните предложения Декларация от 
физическото лице-предприемач (Приложение Б1). 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация от физическото лице-предприемач, попълнена 

по образец (Приложение Б1) от лицето АНТОНИЯ КРАСИМИРОВА ЕВТИМОВА, 
притежаващо над 50% от капитала на предприятието-кандидат към датата на 
подаване на проектното предложение 09.08.2018 г. 
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Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 

2.  
BG16RFOP002-

2.024-0044 
ТОП СИСТЕМС ЕООД 

Инсталация и 
поддръжка на 
сървъри за уеб 

хостинг, сървъри 
под наем, частен 
облак, публичен 
облак, електрони 
пощи, облачна 
ифраструктура 

между 

инсталираните 
сървъри, облачно 

дисково 
пространство, 

сървърни 
вируализации, 24 

часова поддръжка, 
24 часа 

видеонаблюдение, 
контрол на достъп. 

1. Проектното предложение не отговаря на изискването от Критерии за 
допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от Критериите за оценка на 
допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 

 

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 

 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД-2008: "47.41 Търговия на дребно с компютри, периферни 
устройства за тях и програмни продукти". Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., съответствието за 
допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, съобразно кода 

на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. 

Дружеството-кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон през 2018 г., 
видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ. Посоченият във Формуляра за 
кандидатстване код на организацията по КИД не попада в кръга на допустимите по 
процедурата сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие 
на нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на европейски и 
регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за 

кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 

 
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията за Допустимост на 

дейностите по т. 13.1 и т. 17. Хоризонтални политики от Условията за 
кандидатстване по процедурата, както и на Критерий № 5 от Критериите за 
оценка на допустимостта на проекта (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Във Формуляра за кандидатстване не е представена информация относно 
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съответствието на проектното предложение с хоризонталните политики, залегнали в 
чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета: 
- Равнопоставеност и недопускане на дискриминация - насърчаване на равните 
възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания 

чрез интегрирането на принципа на недискриминация. 
- Устойчиво развитие – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на 
околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците 
от изменение на климата и приспособяване към тях. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения“: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 

оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се отхвърля. 

3.  
BG16RFOP002-

2.024-0069 
ИЗИСЪРЧ ООД 

ПАЗАРНА 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

ИНФОРМАЦИОННА 
УСЛУГА ЗА 

ЛЕКАРСТВЕНИ 
ПРОДУКТИ В ЕС. 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 

към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от 
лице с право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията е 
посочена 2018 г. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, дружеството-

кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон през 2017 г., поради което за 

него 2018 не се явява последната приключила финансова година и декларираните в 
Декларацията обстоятелства следва да се отнасят за 2017 г. След изпратено 
уведомление за установени 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 Д), с посочена 2017 г., за 
която се декларират данни за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП. 

 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 

4.  
BG16RFOP002-

2.024-0085 
НИЯ13 ЕООД 

Проект 
„Иновативна 

Бутикова 
Козметика - НИЯ” 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 23. Начин на 

подаване на проектните предложения/концепциите за проектни предложения 
от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 1 от 
Критериите за оценка на административното съответствие на проектните 
предложения (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
Проектното предложение е подадено с персонален Квалифициран електронен подпис 
(КЕП) с титуляр лицето Ния Христова Илиева, която е едноличният собственик на 
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капитала на предприятието-кандидат, без да е лице с право да го представлява. Видно 
от вписаните обстоятелства в Търговския регистър и РЮЛНЦ към датата на подаване 
на проектното предложение 03.09.2018 г., лицето с право да представлява кандидата 
е г-н Христо Илиев Илиев. Към проектното предложение не е представено 

пълномощно, сканирано и подписано на хартия от официалния представител на 
кандидата, от което да е видно, че последният упълномощава лицето Ния Христова 
Илиева да подаде от негово име проектното предложение с КЕП.  
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил 
пълномощно в полза на лицето Ния Христова Илиева и датирано с дата 23.11.2018 г., 
от която дата възниква легитимацията на пълномощника за подаване на проектното 

предложение. Към датата на подаване на проекта с КЕП 03.09.2018 г., лицето Ния 

Христова Илиева не е имала представителна власт по отношение на предприятието-
кандидат "НИЯ13" ЕООД.  
В описаната фактическа обстановка не е спазено изискването, поставено в т. 23 от 
Условията за кандидатстване по процедурата, поле „Важно“, където е посочено: 
„Проектното предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020 като се подписва с 
валиден КЕП към датата на кандидатстване от лице с право да представлява кандидата 

или упълномощено от него лице. При упълномощаване следва да се прикачи в 
ИСУН 2020 пълномощно, подписано на хартия от официалния представител на 
кандидата и сканирано, а в случай че кандидатът се представлява заедно от 
няколко физически лица, пълномощното се подписва на хартия от всички от тях, 
сканира се и се прикачва в ИСУН 2020. От пълномощното следва да е видно, че 

лицето е било упълномощено да представлява кандидата към датата на 
кандидатстване. От текста на пълномощното следва да става ясно, че 

лицето/лицата с право да представляват кандидата упълномощават 
пълномощника да подаде от тяхно име проектното предложение с КЕП“. 
 
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква н) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 18 от Критериите за оценка 
на административното съответствие на проектните предложения (Приложение 

Ж към Условията за кандидатстване): 
 
Проектното предложение е подадено с персонален Квалифициран електронен подпис 

(КЕП) с титуляр лицето Ния Христова Илиева, която е едноличният собственик на 
капитала на предприятието-кандидат, без да е лице с право да го представлява. Видно 
от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, към датата на подаване на проектното 

предложение 03.09.2018 г., лицето с право да представлява кандидата е г-н Христо 
Илиев Илиев. Към проектното предложение не е представено пълномощно, сканирано 
и подписано на хартия от официалния представител на кандидата, от което да е видно, 
че последният упълномощава лицето Ния Христова Илиева да подаде от негово име 
проектното предложение с КЕП. След изпратено уведомление за установени 
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нередовности, кандидатът е представил пълномощно в полза на лицето Ния Христова 
Илиева и датирано с дата 23.11.2018 г., от която дата възниква легитимацията на 
пълномощника за подаване на проектното предложение. От така представеното 
пълномощно не е видно, че лицето е упълномощено да представлява кандидата към 

датата на кандидатстване за подаване на проектното предложение по процедурата. 
 
Съгласно т. 24, буква н) от Условията за кандидатстване документът е задължителен 
за кандидатите, които желаят да упълномощят лице, което не е официален 
представител на предприятието да подаде проектното предложение с КЕП. 

5.  
BG16RFOP002-

2.024-0097 
БЯЛА - СМД ЕООД 

Инвестиции в 
технологично 

обновление за 
повишаване на 

производственият 

капацитет на 
,,БЯЛА СМД”- 

EOOД чрез 
въвеждане в 

експлоатация на 
технологична 

линия за 
производство на 

типови и по 
индивидуален 

проект 

1. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите, 

съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по 
процедурата и изискванията на Критерий № 15 от Критериите за оценка на 
допустимостта на кандидатите (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване):  
 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 

3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията 
за кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване (03.09.2018 
г.) е видно, че кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за 
малките и средните предприятия, което има седалище на територията на селски район 

(област Русе, община Бяла, гр. Бяла), съгласно Списъка на общините в обхвата на 

селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 
кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 
осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - 
област Русе, община Бяла, гр. Бяла. 
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "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:  
 

• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 

район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 
Република България е даден в Приложение И". 
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Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 

6.  
BG16RFOP002-

2.024-0098 
ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРИ

НГ 2017 ООД  

Насърчаване на 
предприемачествот

о в 

Електроинженерин
г 2017 ООД 

1. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите, 

съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по 
процедурата и изискванията на Критерий № 15 от Критериите за оценка на 
допустимостта на кандидатите (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване):  
 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 

3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията 

за кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване (03.09.2018 
г.) е видно, че кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за 
малките и средните предприятия, което има седалище на територията на селски район 
(област Благоевград, община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев), съгласно Списъка на 

общините в обхвата на селските райони на Република България (Приложение И към 
Условията за кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които 
също ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република 
България - област Благоевград, община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев. 
 

Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "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:  
 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 

райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 
Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 



 

7 

 

7.  
BG16RFOP002-

2.024-0099 
БИРТ ЕООД 

Система за 
цялостна 

профилактика на 
организма чрез 

биоинформационн

и и резонансни 
технологии - БИРТ 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 23. Начин на 
подаване на проектните предложения/концепциите за проектни предложения 
от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 1 от 
Критериите за оценка на административното съответствие на проектните 

предложения (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

Проектното предложение е подадено с персонален Квалифициран електронен подпис 
(КЕП) с титуляр лицето Симеон Герасимов Симов. Видно от вписаните обстоятелства в 
Търговския регистър и РЮЛНЦ, към датата на подаване на проектното предложение 
03.09.2018 г., лицата с право да представляват кандидата, заедно и поотделно, са 

Камелия Николаева Симеонова и Огнян Николаев Симеонов. Към проектното 
предложение е представено пълномощно, датирано на 28.08.2018 г., подписано от 

лицето Павлина Александрова Симеонова, с което упълномощава лицето Симеон 
Герасимов Симов да подаде с електронен подпис проектното предложение.  
След изпратено уведомление за установени нередовности, на 10.12.2018 г. кандидатът 
е представил допълнително изисканите документи. Видно от вписаните обстоятелства 
в Търговския регистър и РЮЛНЦ, към датата на подаване на допълнителните 
документи, лицето с право да представлява кандидата "БИРТ" ЕООД вече е г-жа 

Павлина Александрова Симеонова. Допълнително представените документи са 
прикачени в ИСУН 2020 чрез персонален КЕП на Симеон Герасимов Симов, за когото 
не е представено пълномощно от актуалния представляващ кандидата Павлина 
Александрова Симеонова. На лицето, подаващо допълнително изисканите документи 

по електронен път - Симеон Герасимов Симов - не е учредена представителна власт по 
отношение на кандидата "БИРТ" ЕООД, поради което представянето на допълнителните 
документи не пораждат действие по отношение на кандидата. 

В описаната фактическа обстановка не е спазено изискването, поставено в т. 23 от 
Условията за кандидатстване по процедурата, поле „Важно“, където е посочено: 
„Проектното предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020 като се подписва с 
валиден КЕП към датата на кандидатстване от лице с право да представлява кандидата 
или упълномощено от него лице. При упълномощаване следва да се прикачи в ИСУН 
2020 пълномощно, подписано на хартия от официалния представител на кандидата и 
сканирано, а в случай че кандидатът се представлява заедно от няколко физически 

лица, пълномощното се подписва на хартия от всички от тях, сканира се и се прикачва 
в ИСУН 2020. От пълномощното следва да е видно, че лицето е било упълномощено да 

представлява кандидата към датата на кандидатстване. От текста на пълномощното 
следва да става ясно, че лицето/лицата с право да представляват кандидата 
упълномощават пълномощника да подаде от тяхно име проектното предложение с 
КЕП“.  

 
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, букви б), в), г), д) и е) 
от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерии № 3, № 6, № 7, № 
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8 и № 9 от Критериите за оценка на административното съответствие на 
проектните предложения (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

Към проектното предложение са представени: Декларация, че кандидатът е запознат с 
условията за кандидатстване и условията за изпълнение, по образец (Приложение Б), 

Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. – попълнена по 
образец (Приложение В), Декларация за минимални помощи – попълнена по образец 
(Приложение Г), Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките 
и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение Д) и Декларация за 
предоставяне на данни от НСИ – попълнена по образец (Приложение М), попълнени и 

подписани от името на ПАВЛИНА АЛЕКСАНДРОВА СИМЕОНОВА. Видно от вписаните 
обстоятелства в Търговския регистър и РЮЛНЦ, относно актуалното състояние на 

кандидата "БИРТ" ЕООД, към датата на подаване на проекта 03.09.2018 г., лицата с 
право да представляват кандидата, заедно и поотделно, са Камелия Николаева 
Симеонова и Огнян Николаев Симеонов.  
След изпратеното уведомление за установени нередовности, на 10.12.2018 г. 
кандидатът е представил допълнително изисканите документи. Видно от вписаните 
обстоятелства в Търговския регистър и РЮЛНЦ, към датата на подаване на 

допълнителните документи, лицето с право да представлява кандидата "БИРТ" ЕООД 
вече е г-жа Павлина Александрова Симеонова. Допълнително представените 
документи са прикачени в ИСУН 2020 чрез персонален КЕП на Симеон Герасимов 
Симов, за когото не е представено пълномощно от актуалния представляващ 

кандидата Павлина Александрова Симеонова. На лицето, подаващо допълнително 
изисканите документи по електронен път - Симеон Герасимов Симов - не е учредена 
представителна власт по отношение на кандидата "БИРТ" ЕООД, поради което 

представянето на допълнителните документи не пораждат действие по отношение на 
кандидата. 

Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното им изискване по установения ред 
декларациите не бъдат представени или са представени, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 

3. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване, буква б-1) от 
Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 4 от Критериите 
за оценка на административното съответствие на проектните предложения 
(Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

Към проектното предложение е представена Декларация от физическото лице-
предприемач - попълнена по образец (Приложение Б1), подписана от физическото 



 

9 

 

лице Павлина Александрова Симеонова. Видно от вписаните обстоятелства в 
Търговския регистър и РЮЛНЦ, относно актуалното състояние на кандидата към датата 
на подаване на проекта 03.09.2018 г., лицето, притежаващо повече от 50% от 
капитала на кандидата "БИРТ" ЕООД е Камелия Николаева Симеонова, което е 

различно от лицето, представило Декларация от физическото лице-предприемач - 
Приложение Б1 към Условията за кандидатстване по процедурата. След изпратено 
уведомление за установени нередовности, на 10.12.2018 г. кандидатът е представил 
допълнително изисканата Декларация от физическото лице-предприемач. Видно от 
вписаните обстоятелства в Търговския регистър и РЮЛНЦ, към датата на подаване на 
допълнителните документи, лицето с право да представлява кандидата "БИРТ" ЕООД 

вече е г-жа Павлина Александрова Симеонова. Допълнително представените 

документи са прикачени в ИСУН 2020 чрез персонален КЕП на Симеон Герасимов 
Симов, за когото не е представено пълномощно от актуалния представляващ 
кандидата Павлина Александрова Симеонова. На лицето, подаващо допълнително 
изисканите документи по електронен път - Симеон Герасимов Симов - не е учредена 
представителна власт по отношение на кандидата "БИРТ" ЕООД, поради което 
представянето на допълнителните документи не пораждат действие по отношение на 

кандидата. 

Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 

4. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква н) от Условията 

за кандидатстване по процедурата и Критерий № 18 от Критериите за оценка 
на административното съответствие на проектните предложения (Приложение 
Ж към Условията за кандидатстване): 

Проектното предложение е подадено с персонален Квалифициран електронен подпис 
(КЕП) с титуляр лицето Симеон Герасимов Симов. Видно от вписаните обстоятелства в 
Търговския регистър и РЮЛНЦ, към датата на подаване на проектното предложение 
03.09.2018 г., лицата с право да представляват кандидата, заедно и поотделно, са 

Камелия Николаева Симеонова и Огнян Николаев Симеонов. Към проектното 
предложение е представено пълномощно, датирано на 28.08.2018 г., подписано от 
лицето Павлина Александрова Симеонова, с което упълномощава лицето Симеон 
Герасимов Симов да подаде с електронен подпис проектното предложение. Към 
проектното предложение не е представено пълномощно, сканирано и подписано на 
хартия от лице с право да представлява кандидата, от което да е видно, че последният 

упълномощава лицето Симеон Герасимов Симов да подаде от негово име проектното 
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предложение с КЕП. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, на 10.12.2018 г. кандидатът 
е представил допълнително изисканите документи. Видно от вписаните обстоятелства 
в Търговския регистър и РЮЛНЦ, към датата на подаване на допълнителните 

документи, лицето с право да представлява кандидата "БИРТ" ЕООД вече е г-жа 
Павлина Александрова Симеонова. Допълнително представените документи са 
прикачени в ИСУН 2020 чрез персонален КЕП на Симеон Герасимов Симов, за когото 
не е представено пълномощно от актуалния представляващ кандидата Павлина 
Александрова Симеонова. На лицето, подаващо допълнително изисканите документи 
по електронен път - Симеон Герасимов Симов - не е учредена представителна власт по 

отношение на кандидата "БИРТ" ЕООД, поради което представянето на допълнителните 

документи не пораждат действие по отношение на кандидата.  

Съгласно т. 24, буква н) от Условията за кандидатстване документът е задължителен 
за кандидатите, които желаят да упълномощят лице, което не е официален 
представител на предприятието да подаде проектното предложение с КЕП. 

8.  
BG16RFOP002-

2.024-0108 
ДЕВА ВЕЛИКОВ ЕООД 

Реализиране на 

проектната идея 
"Финансови услуги 
и ИТ обслужване 

под един 

виртуален покрив 
(СмартФин - 
SmartFin)" и 

създаване и 
развитие на 

действащо ИТ 
предприятие за 
разработка на 

софтуерни 

приложения, 
свързани с 
улесняване 

достъпа и 
управлението на 

финансови услуги. 

1.  Проектното предложение не отговаря на изискванията за Допустимост на 

дейностите по т. 13.1 и т. 17. Хоризонтални политики от Условията за 
кандидатстване по процедурата, както и на Критерий № 5 от Критериите за 
оценка на допустимостта на проекта (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 

 
Във Формуляра за кандидатстване не е представена информация относно 
съответствието на проектното предложение с една от хоризонталните политики, 

залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и 
на Съвета, а именно: 
- Равнопоставеност и недопускане на дискриминация - насърчаване на равните 
възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания 
чрез интегрирането на принципа на недискриминация. 
 

Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения“: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се отхвърля. 
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9.  
BG16RFOP002-

2.024-0136 
КОРЕНЯКА EООД 

Насърчаване на 
предприемаческия 

дух в "Кореняка" 
ЕООД 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на 
кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 7 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 

11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 

Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ кандидатът е регистриран по реда 
на Търговския закон през 2017 г. В т. 2 от Формуляра за кандидатстване е посочен Код 
на организацията по КИД 2008: 27 „Производство на електрически съоръжения”. В 
резултат на служебна проверка, извършена в изпълнение на Условията за 
кандидатстване по процедурата и Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 
г. се установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, определен от 

НСИ за 2017 г., е 43.21 "Изграждане на електрически инсталации". 
Така определеният от НСИ код на основна икономическа дейност на кандидата за 2017 
г. не попада в кръга на допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, изведени 
като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани 

с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 

Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 



 

12 

 

10.  
BG16RFOP002-

2.024-0144 
ЕРГОИНДИЗАЙН ООД 

Ателие за 
издателска 

дейност и реклама 
“Ергоиндизайн“ 

ООД 

 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква б-1) от 
Условията за кандидатстване по процедурата и Критерии № 4 от Критериите 
за оценка на административното съответствие на проектните предложения 

(Приложение Ж към Условията за кандидатстване). 
 
Към проектното предложение е представена Декларация от физическото лице-
предприемач - попълнена по образец (Приложение Б1), подписана от физическото 
лице Здравка Радкова Радева. Видно от вписаните обстоятелства в Търговския 
регистър и РЮЛНЦ, към датата на подаване на проектното предложение 04.09.2018 г., 

едноличен собственик на капитала на дружеството-кандидат е лицето ГЕРГАНА 

КРАСИМИРОВА ЖЕЛЕВА, което е различно от лицето, представило Декларация от 
физическото лице-предприемач - Приложение Б1 към Условията за кандидатстване по 
процедурата. В т. 11.1., подт. 5) от Условията за кандидатстване по процедурата е 
посочено: „Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само 
кандидати, при които над 50% от предприятието се притежават от едно 
физическо лице-предприемач“, както и че кандидатите са длъжни да удостоверят 

на етап кандидатстване, че предприемачът отговаря на изискването по т. 5), като 
представят към проектните предложения Декларация от физическото лице-
предприемач (Приложение Б1). 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация от физическото лице-предприемач, попълнена 

по образец (Приложение Б1) от лицето ГЕРГАНА КРАСИМИРОВА ЖЕЛЕВА, притежаващо 
над 50% от капитала на предприятието-кандидат към датата на подаване на 

проектното предложение 04.09.2018 г. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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11.  
BG16RFOP002-

2.024-0170 
КАДРАЖ ЕООД 

"Вземи ме у дома" 
Производство и 
реализация на 

пилотен епизод и 
първи сезон на 

документално 
риалити 

предаване.  
Проектът е 

образователен и 

има за цел 
възпитаване и 

насърчаване на 
населението за 
осиновяване на 
животни, чрез 

реалния пример на 
знакови личности 

за обществото, 

които ще 
осиновяват 

бездомни животни 

от приют. С 
финансиране чрез 

рекламодатели, 

продуктово 
позициониране и 

дарения. 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на 
кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 7 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 

11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 

 
Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ кандидатът е регистриран по реда 
на Търговския закон през 2017 г. В т. 2 от Формуляра за кандидатстване е посочен Код 
на организацията по КИД 2008: 73.12 Дейности по продажба на медийно време и място 
за реклама. В резултат на служебна проверка, извършена в изпълнение на Условията 
за кандидатстване по процедурата и Решение на Министерския съвет № 

704/05.10.2018 г. се установи, че кодът на основна икономическа дейност на 
кандидата, определен от НСИ за 2017 г., е 73.12 „Дейности по продажба на медийно 
време и място за реклама“.  
Така определеният от НСИ код на основна икономическа дейност на кандидата за 2017 
г. не попада в кръга на допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, изведени 

като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани 
с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 

11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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12.  
BG16RFOP002-

2.024-0179 
МАКС ТИЙМ ЕООД 

Развитие на 
конкурентно и 

ефективно 
производство и 
осигуряване на 

устойчива заетост 
в Макс Тийм ЕООД, 

чрез разработка на 
продукт за 

преодоставяне на 
услуги 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на 
кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 7 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

  
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 

11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 

 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 
от Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 

организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид 
липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не 
може да бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да развива основната 
си икономическа дейност в някой от допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, 
изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, 

свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично 
посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 

 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 
съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по 

процедурата и Критерий № 19 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 

В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 

от Условията за кандидатстване, за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид 
липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не 
може да бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да не извършва 
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основната си икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в Сектор С - код 
на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 
„Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 

готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 

• 10.81. „Производство на захар”; 

• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 

 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята 
основна икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се 
отхвърля. 

13.  
BG16RFOP002-

2.024-0191 

АЙ ТИ СЪРВИСИС 
КЕЙ БИ ДЖИ ЕЛ 

ЕООД 

Оптимизиране на 
бизнес средата 

чрез изграждане 
на иновативни и 

ефективни 

компютърни мрежи 
и системи 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква б-1) от 
Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 4 от Критериите 
за оценка на административното съответствие на проектните предложения 

(Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация от физическото лице-
предприемач - попълнена по образец (Приложение Б1), подписана от физическото 
лице Калоян Николаев Божков. Видно от вписаните обстоятелства в Търговския 
регистър и РЮЛНЦ, към датата на подаване на проектното предложение 05.09.2018 г., 
капиталът на дружеството-кандидат се притежава поравно от съдружниците – 

юридическото лице „ТРИТОН БЪЛГАРИЯ“ ООД и лицето Калоян Николаев Божков. В т. 
11.1., подт. 5) от Условията за кандидатстване по процедурата е посочено: 
„Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само 
кандидати, при които над 50% от предприятието се притежават от едно 
физическо лице-предприемач“, както и че кандидатите са длъжни да удостоверят 
на етап кандидатстване, че предприемачът отговаря на изискването по т. 5), като 
представят към проектните предложения Декларация от физическото лице-

предприемач (Приложение Б1).  
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Подписаната Декларация от физическото лице-предприемач (Приложение Б1) от 
лицето Калоян Николаев Божков не е представена от задължено лице, отговарящо на 
посочените изисквания по-горе, предвид разпределението на капитала на 
дружеството-кандидат, съгласно вписаните обстоятелства в Търговския регистър и 

РЮЛНЦ към датата на подаване на проектното предложение 05.09.2018 г.  
С оглед на горното, физическо лице-предприемач не може да бъде идентифицирано и 
респективно изискването на Декларация от физическото лице-предприемач 
(Приложение Б1) не може да бъде обект на уведомление за установени нередовности. 
 
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията по т. 11.1. Критерии 

за допустимост на кандидатите, подт. 5) от Условията за кандидатстване по 

процедурата, както и на Критерии № 5 и № 6 от Критериите за оценка на 
допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация от физическото лице-
предприемач - попълнена по образец (Приложение Б1), подписана от физическото 

лице Калоян Николаев Божков. Видно от вписаните обстоятелства в Търговския 
регистър и РЮЛНЦ, към датата на подаване на проектното предложение 05.09.2018 г., 
капиталът на дружеството-кандидат се притежава поравно от съдружниците – 
юридическото лице „ТРИТОН БЪЛГАРИЯ“ ООД и лицето Калоян Николаев Божков. 
Всяко от посочените лица притежава по 50% от капитала на дружеството-кандидат, 

поради което остава извън ограничението за допустими кандидати, при които е 
изпълнено изискването на Условията за кандидатстване по т. 11.1., подт. 5), както и 

Критерий № 5 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж 
към Условията за кандидатстване) от „над 50% от предприятието да се 
притежават от едно физическо лице-предприемач“. 
Никое от посочените по-горе лица не притежава над 50% от капитала на дружеството-
кандидат, респективно не може да бъде идентифициран предприемачът, поради което 
остава извън ограничението за допустими кандидати, при които е изпълнено 
изискването на Условията за кандидатстване по т. 11.1., подт. 5), поле „Важно“, както 

и Критерий № 6 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение 
Ж към Условията за кандидатстване), съгласно които: предприемачът не трябва да има 
участие в управлението и да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде 

съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, 
регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение 
на юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през 

последните две приключени финансови години. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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14.  
BG16RFOP002-

2.024-0194 
КОРТРИКС ООД 

Разработване и 
поддръжка на ново 

софтуерно 
приложение от 

"КорТрикс"ООД 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква б-1) от 
Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 4 от Критериите 
за оценка на административното съответствие на проектните предложения 

(Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

Към проектното предложение е представена Декларация от физическото лице-
предприемач - попълнена по образец (Приложение Б1), подписана от физическото 
лице Магдалена Вълкова Вълкова. Видно от вписаните обстоятелства в Търговския 
регистър и РЮЛНЦ, към датата на подаване на проектното предложение 05.09.2018 г., 

капиталът на дружеството-кандидат се притежава поравно от трима съдружници – 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИВАНОВ, ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ЧАКЪРОВ и МАГДАЛЕНА ВЪЛКОВА 

ВЪЛКОВА. В т. 11.1., подт. 5) от Условията за кандидатстване по процедурата е 
посочено: „Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само 
кандидати, при които над 50% от предприятието се притежават от едно 
физическо лице-предприемач“, както и че кандидатите са длъжни да удостоверят 
на етап кандидатстване, че предприемачът отговаря на изискването по т. 5), като 
представят към проектните предложения Декларация от физическото лице-

предприемач (Приложение Б1).  
Подписаната Декларация от физическото лице-предприемач (Приложение Б1) от 
лицето Магдалена Вълкова Вълкова не е представена от задължено лице, отговарящо 
на посочените изисквания по-горе, предвид разпределението на капитала на 

дружеството-кандидат, съгласно вписаните обстоятелства в Търговския регистър и 
РЮЛНЦ към датата на подаване на проектното предложение 05.09.2018 г.  
С оглед на горното, физическо лице-предприемач не може да бъде идентифицирано и 

респективно изискването на Декларация от физическото лице-предприемач 
(Приложение Б1) не може да бъде обект на уведомление за установени нередовности. 

2. Проектното предложение не отговаря на изискванията по т. 11.1. Критерии 
за допустимост на кандидатите, подт. 5) от Условията за кандидатстване по 
процедурата, както и на Критерии № 5 и № 6 от Критериите за оценка на 
допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 

 

Към проектното предложение е представена Декларация от физическото лице-
предприемач - попълнена по образец (Приложение Б1), подписана от физическото 
лице Магдалена Вълкова Вълкова. Видно от вписаните обстоятелства в Търговския 
регистър и РЮЛНЦ, към датата на подаване на проектното предложение 05.09.2018 г., 
капиталът на дружеството-кандидат се притежава поравно от трима съдружници – 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИВАНОВ, ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ЧАКЪРОВ и МАГДАЛЕНА ВЪЛКОВА 
ВЪЛКОВА. Всяко от посочените лица притежава по 33,33% от капитала на 
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дружеството-кандидат, поради което остава извън ограничението за допустими 
кандидати, при които е изпълнено изискването по т. 11.1., подт. 5), както и Критерий 
№ 5 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване) от „над 50% от предприятието да се притежават от 

едно физическо лице-предприемач“. 
Никое от посочените по-горе лица не притежава над 50% от капитала на дружеството-
кандидат, респективно не може да бъде идентифициран предприемачът, поради което 
остава извън ограничението за допустими кандидати, при които е изпълнено 
изискването на Условията за кандидатстване по т. 11.1., подт. 5), поле „Важно“, както 
и Критерий № 6 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение 

Ж към Условията за кандидатстване), съгласно които: предприемачът не трябва да има 

участие в управлението и да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде 
съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, 
регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение 
на юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през 
последните две приключени финансови години. 

Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 

15.  
BG16RFOP002-

2.024-0196 

ЕМДИ МЕНИДЖМЪНТ 

ЕООД 

Подобряване и 
внедряване на 
нови методи за 

координиране на 
клиничните 

изпитвания в 
областта на 

медицината, както 

и увеличаване на 

конкурентоспособн
остта 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 

към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от 
лице с право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията не 
са обозначени стойности за годишен оборот и стойност на активите, както и годината, 

за която следва да се отнасят декларираните от кандидата данни.  
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 

малките и средните предприятия, по образец (Приложение Д), подписана от лице с 
право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията не са 
обозначени стойности за годишен оборот и стойност на активите, в потвърждение на 
декларирания в т. 3 на декларацията статус на предприятието. 

 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
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декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 

16.  
BG16RFOP002-

2.024-0219 
ИТБС ЕООД ХОСТИНГ УСЛУГИ 

1.  Проектното предложение не отговаря на изискванията за Допустимост на 

дейностите по т. 13.1 и т. 17. Хоризонтални политики от Условията за 
кандидатстване по процедурата, както и на Критерий № 5 от Критериите за 
оценка на допустимостта на проекта (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване):  
 
Във Формуляра за кандидатстване не е представена информация, относно 

съответствието на проектното предложение с една от хоризонталните политики, 

залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и 
на Съвета: 
- Устойчиво развитие – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на 
околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците 
от изменение на климата и приспособяване към тях. 
 

Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения“: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се отхвърля. 

17.  
BG16RFOP002-

2.024-0235 
МЕТАЛ КОРЕКТ 

ТРЕЙД ЕООД 

Утвърждаване на 
пазара на фирма 
"Метал Корект 
Трейд" ЕООД 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 

административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 
към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от 

лице с право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията е 
посочена 2017 г. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, дружеството-
кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон през 2018 г., поради което за 
него 2017 не се явява последната приключила финансова година и декларираните в 
Декларацията обстоятелства следва да се отнасят за 2018 г. 
След изпратено уведомление за установени 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 Д), с посочена 
2018 г., за която се декларират данни за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 
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18.  
BG16RFOP002-

2.024-0237 
ГРИФИН 2018 ЕООД 

Утвърждаване на 

пазара на фирма 

ГРИФИН 2018 
ЕООД 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 

към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от 
лице с право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията е 
посочена 2017 г. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, дружеството-

кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон през 2018 г., поради което за 

него 2017 не се явява последната приключила финансова година и декларираните в 
Декларацията обстоятелства следва да се отнасят за 2018 г.  
След изпратено уведомление за установени 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 Д), с посочена 
2018 г., за която се декларират данни за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП.  

 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 

19.  
BG16RFOP002-

2.024-0255 
РАЗУМЕЯ ООД 

Разработване на 
информационна 

система за 
прогнозиране и 

ранно 
предизвестяване 

на сеизмична 

опасност с цел 
защита на 

населението. 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване,  буква б) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 3 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 
към Условията за кандидатстване): 

Към проектното предложение са прикачени единствено Квалифициран електронен 
подпис (КЕП) – „detached signature” (файлове с разширение „р7s“), без към тях да са 

приложени кореспондиращите им документи – Декларация, че кандидатът е запознат с 
условията за кандидатстване и условията за изпълнение, по образец (Приложение Б) 
от двете лица, представляващи дружеството-кандидат. В раздел 12 „Прикачени 
електронно подписани документи“ на Формуляра за кандидатстване като „Приложение 

Б” са прикачени файлове с наименования „02_Prilojenie_Б_Deklaracia_uslovia za 
kandidatstvane_Filip_FIlipov.pdf.p7s“ и „03_Prilojenie_Б_Deklaracia_uslovia za 
kandidatstvane_Anelia_Kalcheva.pdf.p7s“, към които не са асоциирани съответните 

документи - Декларации, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и 
условията за изпълнение, по образец (Приложение Б), попълнени и подписани от 
лицата с право да представляват кандидата.  
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканите Декларации, че кандидатът е запознат с условията за 
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кандидатстване и условията за изпълнение, по образец (Приложение Б) от лицата с 
право да представляват кандидата, които са били подписани с представения към 
проекта КЕП – „detached signature”. 
 

Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване, буква б-1) от 

Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 4 от Критериите 
за оценка на административното съответствие на проектните предложения 
(Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

Към проектното предложение е прикачен единствено Квалифициран електронен 
подпис (КЕП) – „detached signature” (файл с разширение „р7s“), без към него да е 
приложен кореспондиращия му документ - Декларация от физическото лице-

предприемач, по образец (Приложение Б1). В раздел 12 „Прикачени електронно 
подписани документи“ на Формуляра за кандидатстване като „Приложение Б1” е 
прикачен файл с наименование 
„04_Prilojenie_Б1_Deklaracia_predpriemach_Anelia_Kalcheva.pdf.p7s“, към който не е 

асоцииран съответния документ - Декларация от физическото лице-предприемач, по 
образец (Приложение Б1). 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 

допълнително изисканата Декларация от физическото лице-предприемач, по образец 
(Приложение Б1), която е била подписана с представения към проекта КЕП – „detached 
signature”. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 
 

3. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква в) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 

към Условията за кандидатстване): 

Към проектното предложение са прикачени единствено Квалифициран електронен 
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подпис (КЕП) – „detached signature” (файлове с разширение „р7s“), без към тях да са 
приложени кореспондиращите им документи - Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ 
и чл. 7 от ПМС 162/2016 г., по образец (Приложение В) от двете лица, представляващи 
дружеството-кандидат. В раздел 12 „Прикачени електронно подписани документи“ на 

Формуляра за кандидатстване като „Приложение В” са прикачени файлове с 
наименования „06_Prilojenie_В_Deklaracia_ZUSESIF_PMS 162_Anelia_Kalcheva.pdf.p7s“ 
и „07_Prilojenie_В_Deklaracia_ZUSESIF_PMS 162_Filip_Filipov.pdf.p7s“, към които не са 
асоциирани съответните документи - Декларации по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 
от ПМС 162/2016 г., по образец (Приложение В), попълнени и подписани от лицата с 
право да представляват кандидата. 

След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 

допълнително изисканите Декларации по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 
162/2016 г., по образец (Приложение В) от лицата с право да представляват 
кандидата, които са били подписани с представения към проекта КЕП – „detached 
signature”. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
 
4. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване, буква г) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от Критериите за оценка на 

административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 
към Условията за кандидатстване): 

Към проектното предложение са прикачени единствено Квалифициран електронен 
подпис (КЕП) – „detached signature” (файлове с разширение „р7s“), без към тях да са 
приложени кореспондиращите им документи – Декларация за минимални помощи, по 
образец (Приложение Г) от двете лица, представляващи дружеството-кандидат. В 
раздел 12 „Прикачени електронно подписани документи“ на Формуляра за 

кандидатстване като „Приложение Г” са прикачени файлове с наименования 
„08_Prilojenie_Г_Anelia_Kalcheva.pdf.p7s“ и „09_Prilojenie_Г_Filip_Filipov.pdf.p7s“, към 

които не са асоциирани съответните документи – Декларации за минимални помощи, 
по образец (Приложение Г), попълнени и подписани от лицата с право да 
представляват кандидата. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 

допълнително изисканите Декларации за минимални помощи, по образец (Приложение 
Г) от лицата с право да представляват кандидата, които са били подписани с 
представения към проекта КЕП – „detached signature”. 
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Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 

 
5.  Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 
към Условията за кандидатстване): 

Към проектното предложение са прикачени единствено Квалифициран електронен 

подпис (КЕП) – „detached signature” (файлове с разширение „р7s“), без към тях да са 
приложени кореспондиращите им документи – Декларация за обстоятелствата по чл. 3 
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, по образец (Приложение Д) от 
двете лица, представляващи дружеството-кандидат. В раздел 12 „Прикачени 
електронно подписани документи“ на Формуляра за кандидатстване като „Приложение 
Д” са прикачени файлове с наименования 

„10_Prilojenie_Д_Deklaraciq_MSP_Anelia_Kalcheva.pdf.p7s“ и 
„11_Prilojenie_Д_Deklaraciq_MSP_Filip_Filipov.pdf.p7s“, към които не са асоциирани 
съответните документи - Декларации за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия, по образец (Приложение Д), попълнени и подписани 

от лицата с право да представляват кандидата. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканите Декларации за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 

малките и средните предприятия, по образец (Приложение Д) от лицата с право да 
представляват кандидата, които са били подписани с представения към проекта КЕП – 
„detached signature”.  
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 

6. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква е) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 
към Условията за кандидатстване): 

Към проектното предложение са прикачени единствено Квалифициран електронен 
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подпис (КЕП) – „detached signature” (файлове с разширение „р7s“), без към тях да са 
приложени кореспондиращите им документи – Декларация за предоставяне на данни 
от НСИ, по образец (Приложение М) от двете лица, представляващи дружеството-
кандидат. В раздел 12 „Прикачени електронно подписани документи“ на Формуляра за 

кандидатстване като „Приложение М” са прикачени файлове с наименования 
„12_Prilojenie_М_Deklaracia_NSI_Anelia_Kalcheva.pdf.p7s“ и 
„13_Prilojenie_М_Deklaracia_NSI_Filip_Filipov.pdf.p7s“, към които не са асоциирани 
съответните документи Декларации за предоставяне на данни от НСИ, по образец 
(Приложение М), попълнени и подписани от лицата с право да представляват 
кандидата. 

След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 

допълнително изисканите Декларации за предоставяне на данни от НСИ, по образец 
(Приложение М) от лицата с право да представляват кандидата, които са били 
подписани с представения към проекта КЕП – „detached signature”.   

Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 

20.  
BG16RFOP002-

2.024-0268 
ИНТЕРЛОГОС ПЛЮС 

ЕООД 

Консултантски 
център за 
кариерно 

ориентиране и 

менторство на 
ученици 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 23. Начин на 
подаване на проектните предложения/концепциите за проектни предложения 

от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 1 от 
Критериите за оценка на административното съответствие на проектните 
предложения (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

Проектното предложение е подадено с персонален Квалифициран електронен подпис 
(КЕП) с титуляр г-н Петър Господинов Петров, който е лице, различно от 
представляващия предприятието-кандидат. Към проектното предложение е 
представено пълномощно, издадено от лице с право да представлява кандидата 
Венера Георгиева Матеева-Байчева, с което на упълномощеното лице г-н Петър 
Господинов Петров се учредява представителна власт по оперативната дейност на 

предприятието. Към проектното предложение не е представено пълномощно от лицето 
Венера Георгиева Матеева-Байчева, от което да е видно, че последната упълномощава 

лицето Петър Господинов Петров да подаде от нейно име проектното предложение с 
КЕП. След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е 
представил допълнително изисканото пълномощно. 
Проектното предложение не отговаря на изискванията на Критерий № 1 от Критериите 
за оценка на административното съответствие на проектните предложения 

(Приложение Ж към Условията за кандидатстване) и на т. 23. Начин на подаване на 
проектните предложения/концепциите за проектни предложения от Условията за 



 

25 

 

кандидатстване по процедурата, поле „Важно”, където е посочено: „Проектното 
предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020 като се подписва с валиден КЕП 
към датата на кандидатстване от лице с право да представлява кандидата или 
упълномощено от него лице. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от 

няколко физически лица, проектното предложение се подписва от всяко от тях при 
подаването. При упълномощаване следва да се прикачи в ИСУН 2020 
пълномощно, подписано на хартия от официалния представител на кандидата 
и сканирано, а в случай че кандидатът се представлява заедно от няколко 
физически лица, пълномощното се подписва на хартия от всички от тях, 
сканира се и се прикачва в ИСУН 2020. От пълномощното следва да е видно, 

че лицето е било упълномощено да представлява кандидата към датата на 

кандидатстване. От текста на пълномощното следва да става ясно, че 
лицето/лицата с право да представляват кандидата упълномощават 
пълномощника да подаде от тяхно име проектното предложение с КЕП“.  
 
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква б-1) от 

Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 4 от Критериите 
за оценка на административното съответствие на проектните предложения 
(Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение не е представена Декларация от физическото лице-

предприемач - попълнена по образец (Приложение Б1). Видно от вписаните 
обстоятелства в Търговския регистър и РЮЛНЦ, към датата на подаване на проектното 

предложение 19.09.2018 г., едноличен собственик на капитала в дружеството-
кандидат е лицето Венера Георгиева Матеева-Байчева.  
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация от физическото лице-предприемач, попълнена 
по образец (Приложение Б1) от лицето Венера Георгиева Матеева-Байчева, 
притежаващо над 50% от капитала на предприятието-кандидат към датата на 
подаване на проектното предложение 19.09.2018 г. 

 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 

декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
 

3. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква н) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 18 от Критериите за оценка 
на административното съответствие на проектните предложения (Приложение 
Ж към Условията за кандидатстване): 
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Проектното предложение е подадено с персонален Квалифициран електронен подпис 
(КЕП) с титуляр г-н Петър Господинов Петров, който е лице, различно от 
представляващия предприятието-кандидат. Към проектното предложение е 

представено пълномощно, издадено от лице с право да представлява кандидата 
Венера Георгиева Матеева-Байчева, с което на упълномощеното лице г-н Петър 
Господинов Петров се учредява представителна власт по оперативната дейност на 
предприятието. Към проектното предложение не е представено пълномощно от лицето 
Венера Георгиева Матеева-Байчева, от което да е видно, че последната упълномощава 
лицето Петър Господинов Петров да подаде от нейно име проектното предложение с 

КЕП. След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е 

представил допълнително изисканото пълномощно. 
 
Съгласно т. 24, буква н) от Условията за кандидатстване документът е задължителен 
за кандидатите, които желаят да упълномощят лице, което не е официален 
представител на предприятието да подаде проектното предложение с КЕП. 
 

4. Проектното предложение не отговаря на изискването от Критерии за 
допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от Критериите за оценка на 
допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 

 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 

процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 

организацията по КИД-2008: 85.59 „Други образователни дейности, некласифицирани 
другаде“. Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване за кандидатите, 
регистририрани през 2018 г., съответствието за допустимост на кода на организацията 

по КИД ще бъде проверявано, съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 
от Формуляра за кандидатстване. 
Дружеството-кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон през 2018 г., 

видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ. Посоченият във Формуляра за 
кандидатстване код на организацията по КИД не попада в кръга на допустимите по 
процедурата сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие 
на нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на европейски и 
регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
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кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 

оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
5. Проектното предложение не отговаря на изискването от Критерии за 
допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 7) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 

кандидатстване): 

 
Съгласно т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват дейността, за 
която кандидатстват в секторите, посочени в т. 6).  
Кодът на дейността, за която се кандидатства следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на 
кандидата“, поле „Код на проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. 

 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на проекта 
по КИД-2008“ е посочен код 85.59 "Други образователни дейности, некласифицирани 
другаде“.  
Посоченият във Формуляра за кандидатстване код на дейността, за която се 

кандидатства, не попада в кръга на допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, 
изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, 

свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично 
посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля.  

21.  
BG16RFOP002-

2.024-0277 

МАУНТИН КУИН 

МУВИС ООД 

Развитие на 

филмова 
продуцентска 

къща Маунтин 
Куин Мувис ООД и 

развитие на 
избрани проекти 

със социална 

насоченост 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 23. Начин на 
подаване на проектните предложения/концепциите за проектни предложения 
от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 1 от 
Критериите за оценка на административното съответствие на проектните 

предложения (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 

Проектното предложение е подадено с персонален Квалифициран електронен подпис 
(КЕП) с титуляр лицето Виктория Веселинова Радославова, която е съдружник в 
предприятието-кандидат, без да е лице с право да го представлява. Видно от 
вписаните обстоятелства в Търговския регистър и РЮЛНЦ, към датата на подаване на 
проектното предложение 23.09.2018 г., лицето с право да представлява кандидата е г-
жа Зорница Недялкова Попганчева. Към проектното предложение не е представено 
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пълномощно, сканирано и подписано на хартия от официалния представител на 
кандидата, от което да е видно, че последният упълномощава лицето Виктория 
Веселинова Радославова да подаде от негово име проектното предложение с КЕП.  
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 

допълнително изисканото пълномощно.  
Проектното предложение не отговаря на изискванията на Критерий № 1 от Критериите 
за оценка на административното съответствие на проектните предложения 
(Приложение Ж към Условията за кандидатстване) и на т. 23. Начин на подаване на 
проектните предложения/концепциите за проектни предложения от Условията за 
кандидатстване по процедурата, поле „Важно”, където е посочено: „Проектното 

предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020 като се подписва с валиден КЕП 

към датата на кандидатстване от лице с право да представлява кандидата или 
упълномощено от него лице. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от 
няколко физически лица, проектното предложение се подписва от всяко от тях при 
подаването. При упълномощаване следва да се прикачи в ИСУН 2020 
пълномощно, подписано на хартия от официалния представител на кандидата 
и сканирано, а в случай че кандидатът се представлява заедно от няколко 

физически лица, пълномощното се подписва на хартия от всички от тях, 
сканира се и се прикачва в ИСУН 2020. От пълномощното следва да е видно, 
че лицето е било упълномощено да представлява кандидата към датата на 
кандидатстване. От текста на пълномощното следва да става ясно, че 
лицето/лицата с право да представляват кандидата упълномощават 

пълномощника да подаде от тяхно име проектното предложение с КЕП“.  
 

2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква б) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 3 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 
към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация, че кандидатът е запознат с 

условията за кандидатстване и условията за изпълнение, по образец (Приложение Б),  
попълнена и подписана от лицето Виктория Веселинова Радославова, което е различно 
от лицето с право да представлява кандидата МАУНТИН КУИН МУВИС ООД към датата 

на подаване на проектното предложение 23.09.2018 г. Видно от вписаните 
обстоятелства в Търговския регистър и РЮЛНЦ, кандидатът се представлява от лицето 
Зорница Недялкова Попганчева.  

След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация, че кандидатът е запознат с условията за 
кандидатстване и условията за изпълнение, по образец (Приложение Б) от лицето с 
право да представлява кандидата. 
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Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 

 
3. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване,  буква в) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 
към Условията за кандидатстване): 

 

Към проектното предложение е представена Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и 
чл. 7 от ПМС 162/2016 г., по образец (Приложение В) – попълнена и подписана от 
лицето Виктория Веселинова Радославова, което е различно от лицето с право да 
представлява дружеството-кандидат МАУНТИН КУИН МУВИС ООД към датата на 
подаване на проектното предложение 23.09.2018 г. Видно от вписаните обстоятелства 
в Търговския регистър и РЮЛНЦ, кандидатът се представлява от лицето Зорница 

Недялкова Попганчева.  
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 
162/2016 г., по образец (Приложение В) от лицето с право да представлява кандидата. 
 

Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 

декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
 
4. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква н) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 18 от Критериите за оценка 
на административното съответствие на проектните предложения (Приложение 

Ж към Условията за кандидатстване): 
 
Проектното предложение е подадено с персонален Квалифициран електронен подпис 

(КЕП) с титуляр лицето Виктория Веселинова Радославова, която е съдружник в 
предприятието-кандидат, без да е лице с право да го представлява. Видно от 
вписаните обстоятелства в Търговския регистър и РЮЛНЦ, към датата на подаване на 

проектното предложение 23.09.2018 г., лицето с право да представлява кандидата е г-
жа Зорница Недялкова Попганчева. Към проектното предложение не е представено 
пълномощно, сканирано и подписано на хартия от официалния представител на 
кандидата, от което да е видно, че последният упълномощава лицето Виктория 
Веселинова Радославова да подаде от негово име проектното предложение с КЕП.  
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След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканото пълномощно.  
 
Съгласно т. 24, буква н) от Условията за кандидатстване документът е задължителен 

за кандидатите, които желаят да упълномощят лице, което не е официален 
представител на предприятието да подаде проектното предложение с КЕП. 
 

22.  
BG16RFOP002-

2.024-0350 
ХОМО ЛУДЕНС ФИЛМ 

ЕООД 

Студио за 
производство на 

документални 

филмови 
поредици: 
Споделена 

история. Орална 
история на 

Северозапада. 

1. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 
съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по 

процедурата и изискванията на Критерий № 15 от Критериите за оценка на 

допустимостта на кандидатите (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване):  
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, подписана от лице с право да 
представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията не е посочена 

финансовата година, за която се декларират данни за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 
от ЗМСП. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът представя 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение Д към 
Условията за кандидатстване). От допълнително представената Декларация, 

информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за кандидатстване, 

както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, относно актуалното 
състояние на кандидата към датата на кандидатстване (03.10.2018 г.) е видно, че 
кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и 
средните предприятия, което има седалище на територията на селски район (област 
Враца, община Мездра, гр. Мездра), съгласно Списъка на общините в обхвата на 
селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 

кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 
осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - 
област Враца, община Мездра, гр. Мездра. 
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "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: 
 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
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развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 
Република България е даден в Приложение И". 

 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 

23.  
BG16RFOP002-

2.024-0374 СТАЕКС ФАРМ ЕООД 

Реализиране на 
пазара на 

предприемaчески 

продукти и услуги 
в областта на 
растителните 
биологично 

активни вещества 
от Стаекс Фарма 

ЕООД 

1. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 

съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза втора от Условията за кандидатстване по 

процедурата и изискванията на Критерий № 16 от Критериите за оценка на 
допустимостта на кандидатите (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване):  
 
Съгласно Приложение Л „Използвани съкращения и основни дефиниции” към 
Условията за кандидатстване, дефиницията за „горски продукт“ включва: 

„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. 
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;“. 
 
Съгласно информацията, представена във Формуляра за кандидатстване, кандидатът 

кандидатства за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски 
продукти, и по-конкретно преработка на билки, добивани от дивата природа в 

България и които понастоящем са обект на износ на нищожна цена и с ниска добавена 
стойност. Кандидатът предвижда създаване на продуктова листа, състояща се от 
различни видове сух растителен екстракт, течен растителен екстракт от различни 
видове билки, като: златна пръчица, жълт кантарион, лечебна дилянка, маточина, 
коприва, цвят арника, корен дълголистна ехинацея, черен бъз, черна боровинка и др. 
Проектната инвестиция се състои в придобиване на мулти-функционален екстрактор 
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на растителни биологично активни вещества и абсорбционна колона за пречистване на 
растителни биологично активни вещества, като методът на производство се състои в 
„екстракция на билковата суровина чрез вода или водно-алкохолни смеси“. 
Оборудването ще се използва за създаване на различни видове продукти (сухи и течни 

растителни екстракти), изработени от различни видове билки и части от тях. Предвид 
обхвата на включените продукти „лечебни и ароматни растения или части от тях” 
в дефиницията за „горски продукт“, съгласно Приложение Л „Използвани съкращения 
и основни дефиниции” към Условията за кандидатстване, посоченото от кандидата 
производство представлява дейност за преработка и/или маркетинг на горски 
продукти. 

 

Съгласно Критерий № 16 от Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на 
проектните предложения”: предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности 
за преработка и/или маркетинг на горски продукти са сред недопустимите за 
финансиране по процедурата. 

24.  
BG16RFOP002-

2.024-0378 
ЕЛИНА ТЕКСТАЙЛ  

ЕООД 

Утвърждаване на 
пазара на фирма 

"ЕЛИНА  ТЕКСТАЙЛ 
" ЕООД 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 

към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 

чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от 
лице с право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията е 
посочена 2017 г. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, дружеството-
кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон през 2018 г., поради което за 

него 2017 не се явява последната приключила финансова година и декларираните в 
Декларацията обстоятелства следва да се отнасят за 2018 г.  
След изпратено уведомление за установени 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 Д), с посочена 
2018 г., за която се декларират данни за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП.  

 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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25.  
BG16RFOP002-

2.024-0393 
ПРО М КОНСУЛТИНГ 

ЕООД 

Създаване на 
микропредприятие 
за производство на 

биндери и 

двукомпонентни 
полиуретанови 

лепила 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква а) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 2 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 

към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представен Бизнес план (Приложение А) – попълнен 
във формат PDF, който не съдържа Таблица № 2 „Постоянни разходи“, съгласно 
одобрения образец на документа към Условията за кандидатстване по процедурата.  
 

Съгласно Критериите за оценка на административното съответствие на проектните 

предложения (Приложение Ж) и т. 24. Списък на документите, които се подават на 
етап кандидатстване, буква а), поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „В 
случай че Бизнес планът (Приложение А) не е представен или не е представен в 
изискуемия образец или са налице нередовности, същият не може да бъде 
допълнително изискван от кандидатите и проектното предложение ще бъде 
отхвърлено, тъй като допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на 

качеството на проектното предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29 от 
ЗУСЕСИФ“. 

26.  
BG16RFOP002-

2.024-0395 

БАЛКАН СИНЕМА 

ООД 

Развитие на 
компания за 

телевизионно 
заснемане и 

постпродукция на 
индивидуални 

събития на открито 
в реална среда 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 

административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 
към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от 

лице с право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията е 
посочена 2018 г. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ дружеството-
кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон през 2017 г., поради което за 
него 2018 не се явява последната приключила финансова година и декларираните в 
Декларацията обстоятелства следва да се отнасят за 2017 г.  
След изпратено уведомление за установени 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 Д), с посочена 
2017 г., за която се декларират данни за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП.  
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 
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27.  
BG16RFOP002-

2.024-0429 
НЕЙМСПЕЙС ООД 

Разработка и 
предлагане на 

местния и световен 
пазар на търговски 

и складов софтуер 
в облака с онлайн 
магазин насочен 

към средни, малки 
и микро бизнес 

организации. 

1. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 
съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по 
процедурата и изискванията на Критерий № 15 от Критериите за оценка на 
допустимостта на кандидатите (Приложение Ж към Условията за 

кандидатстване):  
 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 
3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията 
за кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 

относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване (05.10.2018 

г.) е видно, че кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за 
малките и средните предприятия, което има седалище на територията на селски район 
(област Търговище, община Попово, гр. Попово), съгласно Списъка на общините в 
обхвата на селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 
кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 
осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - 

област Търговище, община Попово, гр. Попово. 
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "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: 

 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 

Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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28.  
BG16RFOP002-

2.024-0434 

АЙ КЮ 
ИНФОРМАЦИОН 

ЕООД 

Развитие „Ай Кю 
Информацион“ 

чрез реализиране 
на пазара на 

собствен 
софтуерен продукт 

– BI система в 
сферата на ВиК 

инженеринговите 

услуги 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 23. Начин на 
подаване на проектните предложения/концепциите за проектни предложения 
от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 1 от 
Критериите за оценка на административното съответствие на проектните 

предложения (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
Проектното предложение е подадено по електронен път чрез попълване и подаване на 
уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за 
управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 
2020), който е подписан с валиден електронен подпис на лицето Мартина Пламенова 

Попова, която е с право да представлява кандидата АЙ КЮ ИНФОРМАЦИОН ЕООД. 

Формулярът за кандидатстване е подаден ведно с файл с разширение „.p7s“, 
аналогично на файл, съдържащ КЕП - „detached signature”.  
При извършена проверка на валидността на електронния подпис е установено, че 
негов издател е лицето Мартина Пламенова Попова, която не е включена в Регистъра 
на доставчиците на удостоверителни услуги, издаващи удостоверения за 
квалифициран електронен подпис, установени/акредитирани на територията на 

Република България, обявен от Комисията за регулиране на съобщенията. 
Съгласно т. 23. Начин на подаване на проектните предложения/концепциите за 
проектни предложения от Условията за кандидатстване по процедурата, проектното 
предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020 като се подписва с валиден КЕП 
към датата на кандидатстване от лице с право да представлява кандидата или 

упълномощено от него лице. Допълнително, в т. 23, бележка под линия № 43 към поле 
„Важно“, са посочени нередовностите по отношение на КЕП, които подлежат на 

изправяне и са основание за повторно изискване на Формуляра за кандидатстване. 
Сред посочените основания не фигурира такова, касаещо липсата на акредитиран 
доставчик на удостоверителни услуги или аналогично, поради което в настоящия 
случай не е налице възможност да се изиска отстраняване на нередовност, свързана с 
валидността на КЕП, с който е подадено проектното предложение.  
 
Проектното предложение не отговаря на изискването на Критерий № 1 от Критериите 

за оценка на административното съответствие на проектните предложения 
(Приложение Ж), поради което се отхвърля. 
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29.  
BG16RFOP002-

2.024-0436 

УЕБ СЪЛЮШЪНС 
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 

ЕООД 

Онлайн платформа 
за подготовка, 
създаване и 

управление на 
бизнес 

документация 

съобразена с 

актуалната 
нормативна база и 

признатите 
международни 

стандарти. 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква е) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 

към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за предоставяне на данни от 
НСИ, по образец (Приложение М), която не е подписана от лицето с право да 
представлява кандидата. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, към 
датата на кандидатстване 05.10.2018 г., дружеството-кандидат се представлява от 

лицето Венцеслав Георгиев Петров.  

След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация за предоставяне на данни от НСИ, по образец 
(Приложение М), попълнена и подписана от лицето с право да представлява 
кандидата. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 

30.  
BG16RFOP002-

2.024-0438 
ЕЛЕВИТИ ЕООД 

Постигане на 
устойчиво 

развитие  на 
пазара на фирма 

"ЕЛЕВИТИ" ЕООД 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията 

за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 

административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 
към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от 
лице с право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията е 

посочена 2017 г. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, дружеството-
кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон през 2018 г., поради което за 
него 2017 не се явява последната приключила финансова година и декларираните в 
Декларацията обстоятелства следва да се отнасят за 2018 г. 
След изпратено уведомление за установени 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 Д), с посочена 

2018 г., за която се декларират данни за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 



 

37 

 

31.  
BG16RFOP002-

2.024-0471 
ЗИНИШ ЕООД 

Реализиране на 
предприемаческат

а идея на 
софтуерно 

предприятие  
"Зиниш" ЕООД 

1. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 
съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по 
процедурата и изискванията на Критерий № 15 от Критериите за оценка на 
допустимостта на кандидатите (Приложение Ж към Условията за 

кандидатстване):  
 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 
3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията 
за кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 

относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване (06.10.2018 

г.) е видно, че кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за 
малките и средните предприятия, което има седалище на територията на селски район 
(област Кърджали, община Момчилград, гр. Момчилград), съгласно Списъка на 
общините в обхвата на селските райони на Република България (Приложение И към 
Условията за кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които 
също ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република 

България - област Кърджали, община Момчилград, гр. Момчилград. 
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "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: 

 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 

Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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32.  
BG16RFOP002-

2.024-0479 
МЕТАКОГНИКА ООД 

Откриване на 
Център за 
когнитивен 

тренинг 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на 
кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 7 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 

11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 

 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 
от Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 

съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид 
липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не 
може да бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да развива основната 
си икономическа дейност в някой от допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, 

изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, 
свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично 

посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 

съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 19 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 

посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 
от Условията за кандидатстване, за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид 
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липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не 
може да бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да не извършва 
основната си икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в Сектор С - код 
на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 

„Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 
готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 

• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 

• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 

• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята 

основна икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се 
отхвърля. 

33.  
BG16RFOP002-

2.024-0502 

ДИНБОТ СОЛЮШЪНС 

ООД 

Моята дигитална 
класна стая 

(Myclassroom.bg) 

1.  Проектното предложение не отговаря на изискванията за Допустимост на 
дейностите по т. 13.1 и т. 17. Хоризонтални политики от Условията за 
кандидатстване по процедурата, както и на Критерий № 5 от Критериите за 
оценка на допустимостта на проекта (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване):  

 
Във Формуляра за кандидатстване не е представена информация, относно 
съответствието на проектното предложение с една от хоризонталните политики, 
залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и 
на Съвета: 

- Равнопоставеност и недопускане на дискриминация - насърчаване на равните 
възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания 

чрез интегрирането на принципа на недискриминация. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения“: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се отхвърля. 
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34.  
BG16RFOP002-

2.024-0534 
ЕКС УАЙ ЗЕТ 

ТЕХНОЛОДЖИС ЕООД 

ГРУПАЖ - 
Иновативна 

платформа за 
споделено 

пазаруване на 
продукти и услуги 

- Цени на едро за 
всеки! 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на 
кандидатите по т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 4 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от 
лице с право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията е 
посочена 2017 г. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, дружеството-
кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон през 2018 г., поради което за 

него 2017 не се явява последната приключила финансова година и декларираните в 

Декларацията обстоятелства следва да се отнасят за 2018 г. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия, като в т. 1 от образеца е декларирал статут на 
„свързано предприятие“ по смисъла на чл. 4 от Закона за малките и средните 
предприятия.  

Кандидатът не отговаря на Критерий № 4 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване), като изискването в т. 
11.1. Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 4) от Условията за 
кандидатстване, поле „Важно“, където е посочено, че кандидатите са длъжни на 
етап кандидатстване да удостоверят, че са независими предприятия по 

смисъла на Закона за малките и средните предприятия, като попълнят и 
представят към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по 

чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Д) не се счита за спазено. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с изискването кандидатът да е независимо 
предприятие съгласно Закона за малките и средните предприятия, проектното 
предложение се отхвърля. 
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35.  
BG16RFOP002-

2.024-0537 

ЕКОКОЗМЕТИКС 

ЕООД 

Разработване и 
внедряване в 

производство на 

серия иновативни 
козметични 

продукти "Baby 

and family care", 
включващи 

активни съставки с 

екологосъобразен 
произход 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква в) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 

към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и 
чл. 7 от ПМС 162/2016 г., която не е попълнена при спазване на образеца - 
Приложение В към Условията за кандидатстване. Извършени са промени в образеца, 
като са заличени всички подлежащи на деклариране обстоятелства по т. 1, като 

допълнително е извършена нова номерация на точките, рефериращи към 

обстоятелствата, подлежащи на деклариране.  
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 
162/2016 г., по образец (Приложение В) от лицето с право да представлява кандидата. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 

36.  
BG16RFOP002-

2.024-0553 
БЮТИ СЪРВИС 5 

ЕООД 

Създаване на 
телевизионна 

поредица "Българи 
зад граница" 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на 
кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по 

процедурата и Критерий № 7 от Критериите за оценка на допустимостта на 

кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 

преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ кандидатът е регистриран по реда 
на Търговския закон през 2017 г. В т. 2 от Формуляра за кандидатстване е посочен Код 

на организацията по КИД 2008: 96.02 „Фризьорски и козметични услуги”. 
В резултат на служебна проверка, извършена в изпълнение на Условията за 

кандидатстване по процедурата и Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 
г. се установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, определен от 
НСИ за 2017 г., е 96.02 "Фризьорски и козметични услуги".  
Така определеният от НСИ код на основна икономическа дейност на кандидата за 2017 
г. не попада в кръга на допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, изведени 
като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани 
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с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията за Допустимост на 
дейностите по т. 13.1 и т. 17. Хоризонтални политики от Условията за 
кандидатстване по процедурата, както и на Критерий № 5 от Критериите за 

оценка на допустимостта на проекта (Приложение Ж към Условията за 

кандидатстване):  
 
Във Формуляра за кандидатстване не е представена информация, относно 
съответствието на проектното предложение с една от хоризонталните политики, 
залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и 
на Съвета: 

- Устойчиво развитие – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на 
околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците 
от изменение на климата и приспособяване към тях. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения“: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се отхвърля. 
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37.  
BG16RFOP002-

2.024-0554 
РЕХАРОБ ЕООД 

Развитие на 
"РЕХАРОБ" ЕООД 
като конкурентно 

иновативно 

предприятие чрез 
разработване и 
реализиране на 

пазара на 
автоматизирани 

системи за 
раздвижване на 

горен и долен 

крайник в 
извънклинична 

среда 

1. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 
съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по 
процедурата и изискванията на Критерий № 15 от Критериите за оценка на 
допустимостта на кандидатите (Приложение Ж към Условията за 

кандидатстване):  
 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 
3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията 
за кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 

относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване (07.10.2018 

г.) е видно, че кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за 
малките и средните предприятия, което има седалище на територията на селски район 
(област Видин, община Грамада, гр. Грамада), съгласно Списъка на общините в 
обхвата на селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 
кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 
осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - 

област Видин, община Грамада, гр. Грамада. 
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "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: 

 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 

Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 

38.  
BG16RFOP002-

2.024-0556 
ГОСВИК ЕООД 

Разработване, 

тестване и 
окомплектоване на 
дигитални модели 

на Мобилна 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване, буква а) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 2 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 
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Иновативна 3-
Дименсионална 

Принтерна 
Производствена 

База от 
контейнерен тип, 
предназначена за 

бърз 
стандартизиран 

(морски, въздушен 

или сухопътен) 

транспорт, както 
до  

труднодостъпни и 
отдалечени 

области, така и за 
научни 

организации, 
съответстваща на 
технологично ниво 

на развитие 
Индустриална 

Революция 4.0 

към Условията за кандидатстване): 

Към проектното предложение е прикачен единствено Квалифициран електронен 
подпис (КЕП) – „detached signature” (файл с наименование „Prilojenie_A_Business plan 
GosVik.xlsx.p7s“), без към него да е приложен кореспондиращия му документ – Бизнес 

план (Приложение А), посочен в раздел 12 „Прикачени електронно подписани 
документи“ на Формуляра за кандидатстване като „Приложение А Бизнес план ГосВик“. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
изисканият документ - файлът във формат Excel, с наименование „Prilojenie_A_Business 
plan GosVik.xlsx“, който да се асоциира с първоначално прикачения КЕП и да формира 

с него единна информационна единица.  

Съгласно Критериите за оценка на административното съответствие на проектните 

предложения (Приложение Ж) и т. 24. Списък на документите, които се подават на 
етап кандидатстване, буква а), поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „В 
случай че Бизнес планът (Приложение А) не е представен или не е представен в 
изискуемия образец или са налице нередовности, същият не може да бъде 
допълнително изискван от кандидатите и проектното предложение ще бъде 
отхвърлено, тъй като допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на 

качеството на проектното предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29 от 
ЗУСЕСИФ“. 
 

2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква б) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 3 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 

към Условията за кандидатстване): 

Към проектното предложение е прикачен единствено Квалифициран електронен 
подпис (КЕП) – „detached signature” (файл с разширение „р7s“), без към него да е 
приложен кореспондиращия му документ – Декларация, че кандидатът е запознат с 
условията за кандидатстване и условията за изпълнение, по образец (Приложение Б) 
от лицето, представляващо дружеството-кандидат. В раздел 12 „Прикачени електронно 
подписани документи“ на Формуляра за кандидатстване като „Приложение Б” е 

прикачен файл с наименование „2018_Prilojenie_Б_Deklaracia_uslovia za kandidatstvane 
GosVik.pdf.p7s“, към който не е асоцииран съответния документ – Декларация, че 
кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение, по 
образец (Приложение Б), попълнена и подписана от лицето с право да представлява 
кандидата. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 

допълнително изисканата Декларация, че кандидатът е запознат с условията за 
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кандидатстване и условията за изпълнение, по образец (Приложение Б) от лицето с 
право да представлява кандидата, която е била подписана с представения към проекта 
КЕП – „detached signature”. 
 

Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 

3. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване, буква б-1) от 
Условията за кандидатстване по процедурата и Критерии № 4 от Критериите 

за оценка на административното съответствие на проектните предложения 
(Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

Към проектното предложение е прикачен единствено Квалифициран електронен 
подпис (КЕП) – „detached signature” (файл с разширение „р7s“), без към него да е 
приложен кореспондиращия му документ - Декларация от физическото лице-
предприемач, по образец (Приложение Б1). В раздел 12 „Прикачени електронно 

подписани документи“ на Формуляра за кандидатстване като „Приложение Б1” е 
прикачен файл с наименование 
„2018_Prilojenie_Б1_Deklaracia_predpriemach_GosVik.pdf.p7s“, към който не е 

асоцииран съответния документ – Декларация от физическото лице-предприемач, по 
образец (Приложение Б1). 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация от физическото лице-предприемач, по образец 

(Приложение Б1), която е била подписана с представения към проекта КЕП – „detached 
signature”. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 

 

4. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква в) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 
към Условията за кандидатстване): 

Към проектното предложение е прикачен единствено Квалифициран електронен 
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подпис (КЕП) – „detached signature” (файл с разширение „р7s“), без към него да е 
приложен кореспондиращия му документ - Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и 
чл. 7 от ПМС 162/2016 г., по образец (Приложение В) от лицето, представляващо 
дружеството-кандидат. В раздел 12 „Прикачени електронно подписани документи“ на 

Формуляра за кандидатстване като „Приложение В” е прикачен файл с наименование 
„2018_Prilojenie_В_Deklaracia_ZUSESIF_PMS 162 GosVik.pdf.p7s“, към който не е 
асоцииран съответния документ – Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от 
ПМС 162/2016 г., по образец (Приложение В), попълнена и подписана от лицето с 
право да представлява кандидата. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 

допълнително изисканата Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 

162/2016 г., по образец (Приложение В) от лицето с право да представлява кандидата, 
която е била подписана с представения към проекта КЕП – „detached signature”. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 
 
5. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква г) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от Критериите за оценка на 

административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 
към Условията за кандидатстване): 

Към проектното предложение е прикачен единствено Квалифициран електронен 
подпис (КЕП) – „detached signature” (файл с разширение „р7s“), без към него да е 
приложен кореспондиращия му документ – Декларация за минимални помощи, по 
образец (Приложение Г) от лицето, представляващо дружеството-кандидат. В раздел 
12 „Прикачени електронно подписани документи“ на Формуляра за кандидатстване 
като „Приложение Г” е прикачен файл с наименование 
„2018_Prilojenie_Г_GosVik.pdf.p7s и 2018_Prilojenie_Г1_GosVik.pdf.p7s“, към който не е 

асоцииран съответния документ – Декларация за минимални помощи, по образец 
(Приложение Г), попълнена и подписана от лицето с право да представлява кандидата. 

След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация за минимални помощи, по образец (Приложение 
Г) от лицето с право да представлява кандидата, която е била подписана с 
представения към проекта КЕП – „detached signature”. 

 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
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проектното предложение се отхвърля. 

6. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 

административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 
към Условията за кандидатстване): 

Към проектното предложение е прикачен единствено Квалифициран електронен 
подпис (КЕП) – „detached signature” (файл с разширение „р7s“), без към него да е 

приложен кореспондиращия му документ – Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, по образец (Приложение Д) от 
лицето, представляващо дружеството-кандидат. В раздел 12 „Прикачени електронно 

подписани документи“ на Формуляра за кандидатстване като „Приложение Д” е 
прикачен файл с наименование „2018_Prilojenie_Д_чл 3 чл 
4_Deklaraciq_MSP_GosVik.pdf.p7s“, към който не е асоцииран съответния документ - 
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните 
предприятия, по образец (Приложение Д), попълнена и подписана от лицето с право 
да представлява кандидата. 

След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия, по образец (Приложение Д) от лицето с право да 

представлява кандидата, която е била подписана с представения към проекта КЕП – 
„detached signature”. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
 
7. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква е) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критериите за оценка на 

административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 

към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е прикачен единствено Квалифициран електронен 
подпис (КЕП) – „detached signature” (файл с разширение „р7s“), без към него да е 
приложен кореспондиращия му документ – Декларация за предоставяне на данни от 

НСИ, по образец (Приложение М) от лицето, представляващо дружеството-кандидат. В 
раздел 12 „Прикачени електронно подписани документи“ на Формуляра за 
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кандидатстване като „Приложение М” е прикачен файл с наименование 
„2018_Prilojenie_M_Deklaracia_NSI_GosVik.pdf.p7s“, към който не е асоцииран 
съответния документ – Декларация за предоставяне на данни от НСИ, по образец 
(Приложение М), попълнена и подписана от лицето с право да представлява 

кандидата. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация за предоставяне на данни от НСИ, по образец 
(Приложение М) от лицето с право да представлява кандидата, която е била подписана 
с представения към проекта КЕП – „detached signature”. 
 

Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
 
8. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на 
кандидатите по т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване по 

процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват дейността, за 

която кандидатстват в секторите, посочени в т. 6) от Условията за кандидатстване. 
Кодът на дейността, за която се кандидатства следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на 

кандидата“, поле „Код на проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата“ от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на проекта 
по КИД-2008“ липсва посочен код на дейността, за която кандидатът кандидатства. 
Информация за код на проекта, в който кандидатът ще развива дейността, за която 
кандидатства, не е налична във Формуляра за кандидатстване.   
С оглед на горното, кандидатът остава извън ограничението за допустими кандидати, 

за които е спазено изискването да развиват дейността, за която кандидатстват в някой 
от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и 
развитие на нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на европейски и 

регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване. 
 

Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля.  
 



 

49 

 

39.  
BG16RFOP002-

2.024-0559 
ПЪРПЪЛ БАЙКС ООД 

ПЪРПЪЛ БАЙКС 
Концепция, дизайн 
и производство на 

рамки и 
велосипеди по 
индивидуални 

характеристики на 
клиента. 

1.  Проектното предложение не отговаря на изискванията за Допустимост на 
дейностите по т. 13.1 и т. 17. Хоризонтални политики от Условията за 
кандидатстване по процедурата, както и на Критерий № 5 от Критериите за 
оценка на допустимостта на проекта (Приложение Ж към Условията за 

кандидатстване):  
 
Във Формуляра за кандидатстване не е представена информация, относно 
съответствието на проектното предложение с една от хоризонталните политики, 
залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и 
на Съвета: 

- Устойчиво развитие – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на 

околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците 
от изменение на климата и приспособяване към тях. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения“: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се отхвърля. 

40.  
BG16RFOP002-

2.024-0584 
ДЖОЙН НЕЙШЪНС 

ЕООД 
Джойн Нейшънс 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 
към Условията за кандидатстване): 

 

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от (Приложение Д), подписана от лице с право да представлява кандидата, като 
в т. 1 от образеца на декларацията не е посочена информация относно статута на 
предприятието по смисъла на чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – 
независимо/ предприятие партньор/свързано предприятие. 
След изпратено уведомление за установени 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 Д), с посочена 
информация относно статута на предприятието по смисъла на чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия – независимо/ предприятие партньор/свързано 
предприятие. 

 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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41.  
BG16RFOP002-

2.024-0589 
ВМД-КАБЕЛТЕХНИК 

ООД 

"Насърчаване на 
предприемаческа 

идея в областта на 
електрическите 
съоръжения в 

"ВМД-
КАБЕЛТЕХНИК" 

ООД 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква б-1) от 
Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 4 от Критериите 
за оценка на административното съответствие на проектните предложения 

(Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация от физическото лице-
предприемач - попълнена по образец (Приложение Б1), подписана от физическото 
лице Снежана Кирилова Андреаду. Видно от вписаните обстоятелства в Търговския 
регистър и РЮЛНЦ, към датата на подаване на проектното предложение 08.10.2018 г., 

капиталът на дружеството-кандидат се притежава поравно от двама съдружници – 

Валдемар Майбер и Снежана Кирилова Андреаду. В т. 11.1., подт. 5) от Условията за 
кандидатстване по процедурата е посочено: „Допустими по настоящата процедура 
за подбор на проекти са само кандидати, при които над 50% от предприятието 
се притежават от едно физическо лице-предприемач“, както и че кандидатите са 
длъжни да удостоверят на етап кандидатстване, че предприемачът отговаря на 
изискването по т. 5), като представят към проектните предложения Декларация от 

физическото лице-предприемач (Приложение Б1).  
Подписаната Декларация от физическото лице-предприемач (Приложение Б1) от 
лицето Снежана Кирилова Андреаду не е представена от задължено лице, отговарящо 
на посочените изисквания по-горе, предвид разпределението на капитала на 
дружеството-кандидат, съгласно вписаните обстоятелства в Търговския регистър и 

РЮЛНЦ към датата на подаване на проектното предложение 08.10.2018 г. 
С оглед на горното, физическо лице-предприемач не може да бъде идентифицирано и 

респективно изискването на Декларация от физическото лице-предприемач 
(Приложение Б1) не може да бъде обект на уведомление за установени нередовности. 
 
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията по т. 11.1. Критерии 
за допустимост на кандидатите, подт. 5) от Условията за кандидатстване по 
процедурата, както и на Критерии № 5 и № 6 от Критериите за оценка на 
допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 

кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация от физическото лице-

предприемач - попълнена по образец (Приложение Б1), подписана от физическото 
лице Снежана Кирилова Андреаду. Видно от вписаните обстоятелства в Търговския 
регистър и РЮЛНЦ, към датата на подаване на проектното предложение 08.10.2018 г., 

капиталът на дружеството-кандидат се притежава поравно от двама съдружници – 
Валдемар Майбер и Снежана Кирилова Андреаду.  
Всяко от посочените лица притежава по 50% от капитала на дружеството-кандидат, 
поради което остава извън ограничението за допустими кандидати, при които е 
изпълнено изискването на Условията за кандидатстване по т. 11.1., подт. 5), както и 
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Критерий № 5 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж 
към Условията за кандидатстване) от „над 50% от предприятието да се 
притежават от едно физическо лице-предприемач“. 
Никое от посочените по-горе лица не притежава над 50% от капитала на дружеството-

кандидат, респективно не може да бъде идентифициран предприемачът, поради което 
остава извън ограничението за допустими кандидати, при които е изпълнено 
изискването на Условията за кандидатстване по т. 11.1., подт. 5), поле „Важно“, както 
и Критерий № 6 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение 
Ж към Условията за кандидатстване), съгласно които: предприемачът не трябва да има 
участие в управлението и да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде 

съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, 

регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение 
на юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през 
последните две приключени финансови години. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 

оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 

42.  
BG16RFOP002-

2.024-0595 
КАЛИДИ 

ИНЖИНЕРИНГ ООД 

Технология 
(филтри) за 

пречистване на 

вредни химически 
замърсители 
(включително 

сажди и изгорели 
газове като CO и 
NOx от въздуха) - 

на принципа на 

последователни 
водни циклони. 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на 

кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 7 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 

преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 

кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 

от Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид 
липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не 
може да бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да развива основната 
си икономическа дейност в някой от допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, 

изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, 
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свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично 
посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 
съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по 
процедурата и изискванията на Критерий № 15 от Критериите за оценка на 

допустимостта на кандидатите (Приложение Ж към Условията за 

кандидатстване):  

От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 
3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията 
за кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване (08.10.2018 

г.) е видно, че кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за 
малките и средните предприятия, което има седалище на територията на селски район 
(област Пазарджик, община Пещера, гр. Пещера), съгласно Списъка на общините в 
обхвата на селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 

кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 
осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - 
област Пазарджик, община Пещера, гр. Пещера. 

 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "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: 
 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 

предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 

район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 
Република България е даден в Приложение И". 
 

Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
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предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
3. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 

съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 19 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 

посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 

от Условията за кандидатстване, за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид 
липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не 
може да бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да не извършва 
основната си икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в Сектор С - код 

на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 
„Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 
готови ястия”; 

• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3. „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 

• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 

• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 

 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята 
основна икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се 

отхвърля. 
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43.  
BG16RFOP002-

2.024-0601 

АМИДАГАРО 

ПРАДЪКШЪН ООД 

AMIDAGAURO MOBI 
VR - Създаване и 

развитие на 

телевизионно 
студио, 

специализирано в 

производство на 
иновативна 

филмова 

продукция - 360 
видео, виртулана 

реалност, 3D 
анимация 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 

към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, по образец (Приложение Д), 
попълнена и подписана от съдружник в дружеството-кандидат г-жа Десислава Кънчева 
Паунска, която е различно от лицето с право да представлява кандидата г-н Кристиян 

Ясенов Пандев, съгласно вписаните обстоятелства в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 

към датата на подаване на проектното предложение 08.10.2018 г. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия (Приложение Д), попълнена от лицето с право да 
представлява кандидата г-н Кристиян Ясенов Пандев, която не е подписана от 
декларатора. 

 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 

44.  
BG16RFOP002-

2.024-0619 
ЕКО ГРУП 99 ЕООД 

Производство на 
дървесни 

дестилационни 
продукти по 
метода на 

нискотемпературна
та пиролиза от 

"Еко Груп 88" 
ЕООД 

1. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 

съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза втора от Условията за кандидатстване по 
процедурата и изискванията на Критерий № 16 от Критериите за оценка на 
допустимостта на кандидатите (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване):  
 
Съгласно Приложение Л „Използвани съкращения и основни дефиниции” към 

Условията за кандидатстване, дефиницията за „горски продукт“ включва: 
„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. 

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, 
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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;“. 

 
Съгласно информацията, представена във Формуляра за кандидатстване, кандидатът 
кандидатства за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски 
продукти, и по-конкретно “производство на екологично чисти дървени въглища и 
топлинна енергия по метода на нискотемпературната пиролиза на съдържащи 
въглерод материали, подлежащи на карбонизация”. В описанието на производствения 

процес е посочено, че проектната инвестиция - инсталация за производство на 

дървени въглища, ще използва предварително подготвена дървесина (Фlt;150 мм, 
дължина lt;330 мм) или брикети като суровина. Уточнено е, че основните суровини за 
производство са дървесина (отпадъчни дървени парчета от дърводобива и 
дървопреработката, дървесина от меки и твърди породи) и всевъзможни брикети за 
отопление, както и че крайният продукт - дървени въглища, ще се използва и за 
гориво.  

Предвид обхвата на включените продукти в дефиницията за „горски продукт“, 
съгласно Приложение Л „Използвани съкращения и основни дефиниции” към 
Условията за кандидатстване, посоченото от кандидата производство представлява 
дейност за преработка и/или маркетинг на горски продукти. 
 

Съгласно Критерий № 16 от Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на 
проектните предложения”: предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности 

за преработка и/или маркетинг на горски продукти са сред недопустимите за 
финансиране по процедурата. 

45.  
BG16RFOP002-

2.024-0634 
БИО ГРУП 88 ЕООД  

Създаване и 

развитие на фирма 
за производство на 

етерични масла 
БИО ГРУП 88 ЕООД 

1. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 
съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза втора от Условията за кандидатстване по 
процедурата и изискванията на Критерий № 16 от Критериите за оценка на 

допустимостта на кандидатите (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване):  
 
Съгласно Приложение Л „Използвани съкращения и основни дефиниции” към 
Условията за кандидатстване, дефиницията за „горски продукт“ включва: 

„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. 
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;  
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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;“. 
 
Съгласно информацията, представена във Формуляра за кандидатстване, кандидатът 

кандидатства за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски 

продукти, и по-конкретно преработка на етерично-маслени и лечебни растения, които 
се предвижда да се закупуват от доказани български производители. Кандидатът 
предвижда създаване на продуктова листа, състояща се от различни видове продукти, 
изработени от етерично-маслени култури, като: „... Етерични масла от роза, 
лавандула, салвия, мащерка, лайка и риган на килограм; Етерични масла от салвия, 
мащерка в разфасовки от 5 мл.; Етерични масла от лавандула, риган в разфасовки от 

10 мл…“. 
Проектната инвестиция се състои в придобиване на инсталация за етерични масла, 
хомогенизатор и полуавтоматична пълнеща машина. Оборудването ще се използва за 
създаване на различни видове продукти, изработени от етерично-маслени култури от 
доказани български производители, които обработват продукцията, съгласно 

изискванията на добрата агрономическа практика. Предвид обхвата на включените 
продукти „лечебни и ароматни растения или части от тях” в дефиницията за 

„горски продукт“, съгласно Приложение Л „Използвани съкращения и основни 
дефиниции” към Условията за кандидатстване, посоченото от кандидата производство 
представлява дейност за преработка и/или маркетинг на горски продукти. 
 
Съгласно Критерий № 16 от Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на 
проектните предложения”: предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности 
за преработка и/или маркетинг на горски продукти са сред недопустимите за 

финансиране по процедурата. 
 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 

съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза трета от Условията за кандидатстване по 
процедурата и изискванията на Критерий № 17 от Критериите за оценка на 
допустимостта на кандидатите (Приложение Ж към Условията за 

кандидатстване):  
 
Съгласно Приложение З (Приложение № I от Договора за създаване на европейската 
общност) към Условията за кандидатстване, в обхвата на Глава 12 са включени 
следните групи селскостопански продукти:  
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 „Маслодайни семена и маслодайни плодове; различни видове; зърно, семена и 
плодове; промишлени и медицински растения; слама и фураж;". 

От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 
3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията 

за кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от посоченото описание и обосновка на предприемаческата 
идея във Формуляра за кандидатстване е видно, че кандидатът е микро предприятие 
по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващо 
инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти 
(етерично-маслени растения) в неселскостопански продукти (етерични масла) извън 

Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение З) и 

тези инвестиции ще се осъществяват на територията на селски район (област Варна, 
община Дългопол, гр. Дългопол), съгласно определението в т. 8.1. Описание на 
общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 
г. (Приложение И).  
Проектната инвестиция се състои в придобиване на инсталация за етерични масла, 
хомогенизатор и полуавтоматична пълнеща машина. Оборудването ще се използва за 

създаване на различни видове продукти, изработени от етерично-маслени култури от 
доказани български производители, които обработват продукцията, съгласно 
изискванията на добрата агрономическа практика.   
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 

46.  
BG16RFOP002-

2.024-0639  
ИМПУЛС АРТ 77 

ЕООД 

Резервационна 
система за онлайн 

запазване на 
часове в лечебни 

заведения. 

1.  Проектното предложение не отговаря на изискванията за Допустимост на 
дейностите по т. 13.1 и т. 17. Хоризонтални политики от Условията за 
кандидатстване по процедурата, както и на Критерий № 5 от Критериите за 
оценка на допустимостта на проекта (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване):  

 
Във Формуляра за кандидатстване не е представена информация, относно 
съответствието на проектното предложение с хоризонталните политики, залегнали в 
чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета: 
- Равнопоставеност и недопускане на дискриминация - насърчаване на равните 

възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания 
чрез интегрирането на принципа на недискриминация. 

- Устойчиво развитие – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на 
околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците 
от изменение на климата и приспособяване към тях. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения“: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
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оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се отхвърля. 

47.  
BG16RFOP002-

2.024-0640 
ГИДРОК ООД 

Проучване и 

инженеринг на 
минна 

спомагателна 

машина - джип 

1. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 
съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по 
процедурата и изискванията на Критерий № 15 от Критериите за оценка на 
допустимостта на кандидатите (Приложение Ж към Условията за 

кандидатстване):  
 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 
3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията 
за кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 

кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване (08.10.2018 

г.) е видно, че кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за 
малките и средните предприятия, което има седалище на територията на селски район 
(област София, община Златица, гр. Златица), съгласно Списъка на общините в 
обхвата на селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 
кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 
осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - 

област София, община Златица, гр. Златица. 
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "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:  

 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 

Република България е даден в Приложение И". 

 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 

48.  
BG16RFOP002-

2.024-0642 

КАЛИТЕРА КОНСУЛТ 

ООД 

Развиване на 
консултантски 

услуги в областта 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на 
кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 7 от Критериите за оценка на допустимостта на 
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на управление на 
Бизнес и ИТ 
процеси от 

Калитера Консулт 

ООД 

кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 

икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 

организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 

посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 
от Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид 
липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не 

може да бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да развива основната 
си икономическа дейност в някой от допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, 
изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, 
свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично 
посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 

 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 
съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 19 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 

посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 
от Условията за кандидатстване, за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 

съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид 
липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не 
може да бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да не извършва 
основната си икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в Сектор С - код 
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на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 
„Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 
готови ястия”; 

• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3. „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 

• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 

• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 

Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята 
основна икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се 
отхвърля. 

49.  
BG16RFOP002-

2.024-0645 
АМАДЕУС 2017 ЕООД 

Развитие в 
музикалния бизнес 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на 

кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по 

процедурата и Критерий № 7 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 

приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата”от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 

организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 

кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2017 г. В резултат на 
служебна проверка, извършена в изпълнение на Условията за кандидатстване по 
процедурата и Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. се установи, че 
НСИ не може да определи код на основна икономическа дейност на кандидата, въз 
основа на данни за 2017 г. Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, 
за кандидатите, регистрирани през 2017 г., за които НСИ не може да определи код на 
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основна икономическа дейност, въз основа на наличната информация за 2017 г., 
съответствието за допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, 
съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 
кандидатстване. Предвид липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на 

организацията по КИД не може да бъде потвърдено спазването на изискването 
кандидатът да развива основната си икономическа дейност в някой от допустимите по 
процедурата сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие 
на нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на европейски и 
регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване. 

 

Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 
съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по 

процедурата и Критерий № 19 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 

посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2017 г. В резултат на 

служебна проверка, извършена в изпълнение на Условията за кандидатстване по 
процедурата и Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. се установи, че 
НСИ не може да определи код на основна икономическа дейност на кандидата, въз 
основа на данни за 2017 г. Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, 
за кандидатите, регистрирани през 2017 г., за които НСИ не може да определи код на 
основна икономическа дейност, въз основа на наличната информация за 2017 г., 
съответствието за допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, 

съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 
кандидатстване. Предвид липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на 
организацията по КИД не може да бъде потвърдено спазването на изискването 

кандидатът да не извършва основната си икономическа дейност, която съгласно КИД 
2008 попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на 
хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва: 

• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 
готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3. „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 



 

62 

 

• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 

• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 

Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения": при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята 
основна икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се 
отхвърля. 

50.  
BG16RFOP002-

2.024-0646 
ПРОДЖЕКТС КЕЙ ДИ 

ЕС ЕООД 

Иновативна VR 
система за 

изучаване на 
чужди езици чрез 
култура, туризъм, 
бизнес и ситуации 

- "Учи докато 

вървиш" 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 

административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 
към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, подписана от лице с право да 

представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията не е посочена 
финансовата година, за която се декларират данни за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 

от ЗМСП. 
След изпратено уведомление за установени 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 Д), с посочена 
финансова година, за която се декларират данни за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от 
ЗМСП. 
 

Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 

51.  
BG16RFOP002-

2.024-0651 
БИОМАРГА 0902 

ЕООД 

Развитие на 

предприемаческат
а идея на фирма 
"Биомарга 0902" 

ЕООД чрез 
създаване и 

1. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 

съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза втора от Условията за кандидатстване по 
процедурата и изискванията на Критерий № 16 от Критериите за оценка на 
допустимостта на кандидатите (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване):  
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разпространение 
на продукти от 

етерично-маслени 
и лечебни 

растения 

Съгласно Приложение Л „Използвани съкращения и основни дефиниции” към 
Условията за кандидатстване, дефиницията за „горски продукт“ включва: 
„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. 
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;“. 
 
Съгласно информацията, представена във Формуляра за кандидатстване, кандидатът 
кандидатства за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски 
продукти, и по-конкретно преработка на етерично-маслени и лечебни растения, които 

се предвижда да се закупуват от доказани български производители. Кандидатът 
предвижда създаване на продуктова листа, състояща се от различни видове продукти, 

изработени от етерично-маслени култури, като: „... Етерични масла от роза, 
лавандула, салвия, мащерка, лайка и риган на килограм; Етерични масла от салвия, 
мащерка в разфасовки от 5 мл.; Етерични масла от лавандула, риган в разфасовки от 
10 мл…“. 
Проектната инвестиция се състои в придобиване на инсталация за етерични масла, 
хомогенизатор и полуавтоматична пълнеща машина. Оборудването ще се използва за 
създаване на различни видове продукти, изработени от етерично-маслени култури от 

доказани български производители, които обработват продукцията, съгласно 
изискванията на добрата агрономическа практика. Предвид обхвата на включените 
продукти „лечебни и ароматни растения или части от тях” в дефиницията за 

„горски продукт“, съгласно Приложение Л „Използвани съкращения и основни 
дефиниции” към Условията за кандидатстване, посоченото от кандидата производство 
представлява дейност за преработка и/или маркетинг на горски продукти. 

 
Съгласно Критерий № 16 от Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на 
проектните предложения”: предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности 
за преработка и/или маркетинг на горски продукти са сред недопустимите за 
финансиране по процедурата. 
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2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 
съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза трета от Условията за кандидатстване по 
процедурата и изискванията на Критерий № 17 от Критериите за оценка на 

допустимостта на кандидатите (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване):  
 
Съгласно Приложение З (Приложение № I от Договора за създаване на европейската 
общност) към Условията за кандидатстване, в обхвата на Глава 12 са включени 
следните групи селскостопански продукти:  

 „Маслодайни семена и маслодайни плодове; различни видове; зърно, семена и 

плодове; промишлени и медицински растения; слама и фураж;". 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 
3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията 
за кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от посоченото описание и обосновка на предприемаческата 
идея във Формуляра за кандидатстване е видно, че кандидатът е микро предприятие 

по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващо 
инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти 
(етерично-маслени растения) в неселскостопански продукти (етерични масла) извън 
Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение З) и 
тези инвестиции ще се осъществяват на територията на селски район (област Варна, 

община Дългопол, гр. Дългопол), съгласно определението в т. 8.1. Описание на 
общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 

г. (Приложение И).  
Проектната инвестиция се състои в придобиване на инсталация за етерични масла, 
хомогенизатор и полуавтоматична пълнеща машина. Оборудването ще се използва за 
създаване на различни видове продукти, изработени от етерично-маслени култури от 
доказани български производители, които обработват продукцията, съгласно 
изискванията на добрата агрономическа практика.   
 

Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 

52.  
BG16RFOP002-

2.024-0668 
ГРАОВСКИ ВЯТЪР 

ЕООД 

Подкрепа за:  
1) заявяване и 

получаване на 
регионални/нацио
нални патенти в 
Европа, Индия, 
Китай, Русия, 
САЩ, Южна 

1. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 
съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по 

процедурата и изискванията на Критерий № 15 от Критериите за оценка на 
допустимостта на кандидатите (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
  
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 
3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията 
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Африка;  
2) създаване и 
изпитване на 
прототип на 

"Вятърна 
електрическа 
машина без 

статор",  
която подкрепа е 
предназначена за 

растеж на микро 

предприятие 
„Граовски вятър“ 

ЕООД и за 
основаване на 
национална 
индустрия за 

вятърни 
електростанции за 
електроснабдяване 
на селски райони 

за кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване 08.10.2018 
г., е видно, че кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за 

малките и средните предприятия, което има седалище на територията на селски район 
(област Перник, община Брезник, гр. Брезник), съгласно Списъка на общините в 
обхвата на селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 
кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 
осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - 
област Перник, община Брезник, с. Видрица. 

 

Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "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:  
 

• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 

райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 
Република България е даден в Приложение И". 

 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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53.  
BG16RFOP002-

2.024-0673 
СОЛАРЕН ПОКРИВ 

ЕООД 

Създаване на 
предприятие за 
производство, 
внедряване и 

усъвършенстване 
на нови 

технологии и 
търговия на 

соларни керемиди, 
фотоволтаични 

системи и "умни" 
енергийни мрежи 

(SMART GRID) 

1.  Проектното предложение не отговаря на изискванията за Допустимост на 
дейностите по т. 13.1 и т. 17. Хоризонтални политики от Условията за 
кандидатстване по процедурата, както и на Критерий № 5 от Критериите за 
оценка на допустимостта на проекта (Приложение Ж към Условията за 

кандидатстване):  
 
Във Формуляра за кандидатстване не е представена информация, относно 
съответствието на проектното предложение с една от хоризонталните политики, 
залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и 
на Съвета: 

- Устойчиво развитие – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на 

околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците 
от изменение на климата и приспособяване към тях. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения“: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се отхвърля. 
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54.  
BG16RFOP002-

2.024-0674 
РЕД ЛАЙН СТУДИО 

ООД 
Музиката на Ред 

лайн студио 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на 
кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 7 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 

11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 

 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2017 г. В резултат на 
служебна проверка, извършена в изпълнение на Условията за кандидатстване по 

процедурата и Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. се установи, че 
НСИ не може да определи код на основна икономическа дейност на кандидата, въз 
основа на данни за 2017 г. Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, 
за кандидатите, регистрирани през 2017 г., за които НСИ не може да определи код на 
основна икономическа дейност, въз основа на наличната информация за 2017 г., 

съответствието за допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, 
съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 

кандидатстване. Предвид липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на 
организацията по КИД не може да бъде потвърдено спазването на изискването 
кандидатът да развива основната си икономическа дейност в някой от допустимите по 
процедурата сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие 
на нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на европейски и 
регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване. 

 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 

оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 

съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 19 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
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организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2017 г. В резултат на 
служебна проверка, извършена в изпълнение на Условията за кандидатстване по 

процедурата и Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. се установи, че 
НСИ не може да определи код на основна икономическа дейност на кандидата, въз 
основа на данни за 2017 г. Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, 
за кандидатите, регистрирани през 2017 г., за които НСИ не може да определи код на 
основна икономическа дейност, въз основа на наличната информация за 2017 г., 
съответствието за допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, 

съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 

кандидатстване. Предвид липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на 
организацията по КИД не може да бъде потвърдено спазването на изискването 
кандидатът да не извършва основната си икономическа дейност, която съгласно КИД 
2008 попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на 
хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 

готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 

• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 

• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 

Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята 
основна икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се 

отхвърля. 
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55.  
BG16RFOP002-

2.024-0682 
ПЛЕЙ РЕХА ООД 

Обратно в 
нормалния живот 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на 
кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 7 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 

11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 

 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2017 г. В резултат на 
служебна проверка, извършена в изпълнение на Условията за кандидатстване по 

процедурата и Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. се установи, че 
НСИ не може да определи код на основна икономическа дейност на кандидата, въз 
основа на данни за 2017 г. Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, 
за кандидатите, регистрирани през 2017 г., за които НСИ не може да определи код на 
основна икономическа дейност, въз основа на наличната информация за 2017 г., 

съответствието за допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, 
съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 

кандидатстване. Предвид липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на 
организацията по КИД не може да бъде потвърдено спазването на изискването 
кандидатът да развива основната си икономическа дейност в някой от допустимите по 
процедурата сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие 
на нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на европейски и 
регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване. 

 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 

оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 

съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 19 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
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организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2017 г. В резултат на 
служебна проверка, извършена в изпълнение на Условията за кандидатстване по 

процедурата и Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. се установи, че 
НСИ не може да определи код на основна икономическа дейност на кандидата, въз 
основа на данни за 2017 г. Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, 
за кандидатите, регистрирани през 2017 г., за които НСИ не може да определи код на 
основна икономическа дейност, въз основа на наличната информация за 2017 г., 
съответствието за допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, 

съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 

кандидатстване. Предвид липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на 
организацията по КИД не може да бъде потвърдено спазването на изискването 
кандидатът да не извършва основната си икономическа дейност, която съгласно КИД 
2008 попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на 
хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 

готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3. „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 

• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 

• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 

Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята 
основна икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се 

отхвърля. 
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56.  
BG16RFOP002-

2.024-0685 
МП КОЛОРС  ЕООД 

Разработване на 
иновативни 

продукти в "МП 
КОЛОРС" ЕООД 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 

към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от 
лице с право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията не 
са обозначени стойности за годишен оборот и стойност на активите, както и годината, 

за която следва да се отнасят декларираните от кандидата данни.  

След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия (Приложение Д), попълнена по т. 2 от образеца, с 
посочени стойности за годишен оборот и стойност на активите, както и годината, за 
която следва да се отнасят декларираните от кандидата данни. 
 

Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 

57.  
BG16RFOP002-

2.024-0722 
ЕН АЙ ТИ НЕТУЪРК 

ЕООД 

Финанси в 
облаците - 

изграждане на 
виртуални 
сървърни 

платформи за 

физически лица, 
инвеститори на 

дребно във Форекс 
пазарите 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията 

за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 
към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, подписана от лице с право да 

представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията не е посочена 
финансовата година, за която се декларират данни за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 
от ЗМСП. 
Представеният от кандидата електронен отговор чрез системата ИСУН 2020, след 
изпратено уведомление за установени нередовности, е подписан с КЕП от 

упълномощено лице. Изисканата допълнително Декларация за обстоятелствата по чл. 
3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия - попълнена по образец 

(Приложение Д), е представена, но не е подписана от лицето с право да представлява 
кандидата. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
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проектното предложение се отхвърля. 

58.  
BG16RFOP002-

2.024-0736 
СМАРТЕКО ООД 

СмартЕко: 
Интелигентни 

продукти и услуги 
за мониторинг и 
управление на 

горски екосистеми 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на 
кандидатите по т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

 
Съгласно т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват дейността, за 
която кандидатстват в секторите, посочени в т. 6) от Условията за кандидатстване. 
Кодът на дейността, за която се кандидатства следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на 

кандидата“, поле „Код на проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.  
 

В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на проекта 
по КИД-2008“, кандидатът е посочил „M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ“. Информация за код на проекта, в който кандидатът ще развива 
дейността, за която кандидатства, не е налична във Формуляра за кандидатстване.  
С оглед на горното, кандидатът остава извън ограничението за допустими кандидати, 
за които е спазено изискването да развиват дейността, за която кандидатстват в някой 
от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и 

развитие на нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на европейски и 
регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване. 

 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 

оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 

59.  
BG16RFOP002-

2.024-0754 
УОУ ТРАВЪЛ ООД 

Реализиране на 
предприемаческа 

идея в областта на 
информационните 

услуги 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 
към Условията за кандидатстване): 

 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 

чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от 
лице с право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията е 
посочена 2017 г. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, дружеството-
кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон през 2018 г., поради което за 
него 2017 не се явява последната приключила финансова година и декларираните в 

Декларацията обстоятелства следва да се отнасят за 2018 г. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
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малките и средните предприятия - попълнена по образец (Приложение Д), с посочена 
2018 г., за която се декларират данни за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП.  
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 

60.  
BG16RFOP002-

2.024-0755 
ПРЕДИКТИ ООД 

Разработка на 
услуга за 

автоматизиране и 

предсказуем 
анализ на 

процесите по 
продажба и 

маркетинг на 
онлайн 

магазините. 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 23. Начин на 
подаване на проектните предложения/концепциите за проектни предложения 

от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 1 от 

Критериите за оценка на административното съответствие на проектните 
предложения (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
Проектното предложение е подадено с персонален Квалифициран електронен подпис 
(КЕП) с титуляр лицето Метин Себахатин Мустафа, който е съдружник в 
предприятието-кандидат, без да е лице с право да го представлява. Видно от 

вписаните обстоятелства в Търговския регистър и РЮЛНЦ, към датата на подаване на 
проектното предложение 08.10.2018 г., лицето с право да представлява кандидата е г-
н Милен Детелинов Ковачев. Към проектното предложение не е представено 
пълномощно, сканирано и подписано на хартия от официалния представител на 
кандидата, от което да е видно, че последният упълномощава лицето Метин Себахатин 
Мустафа да подаде от негово име проектното предложение с КЕП.  

След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 

допълнително изисканото пълномощно. 
Проектното предложение не отговаря на изискванията на Критерий № 1 от Критериите 
за оценка на административното съответствие на проектните предложения 
(Приложение Ж към Условията за кандидатстване) и на т. 23. Начин на подаване на 
проектните предложения/концепциите за проектни предложения от Условията за 
кандидатстване по процедурата, поле „Важно”, където е посочено: „Проектното 

предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020 като се подписва с валиден КЕП 
към датата на кандидатстване от лице с право да представлява кандидата или 
упълномощено от него лице. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от 
няколко физически лица, проектното предложение се подписва от всяко от тях при 
подаването. При упълномощаване следва да се прикачи в ИСУН 2020 

пълномощно, подписано на хартия от официалния представител на кандидата 
и сканирано, а в случай че кандидатът се представлява заедно от няколко 

физически лица, пълномощното се подписва на хартия от всички от тях, 
сканира се и се прикачва в ИСУН 2020. От пълномощното следва да е видно, 
че лицето е било упълномощено да представлява кандидата към датата на 
кандидатстване. От текста на пълномощното следва да става ясно, че 
лицето/лицата с право да представляват кандидата упълномощават 
пълномощника да подаде от тяхно име проектното предложение с КЕП“.  
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2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква н) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 18 от Критериите за оценка 

на административното съответствие на проектните предложения (Приложение 
Ж към Условията за кандидатстване): 
 
Проектното предложение е подадено с персонален Квалифициран електронен подпис 
(КЕП) с титуляр лицето Метин Себахатин Мустафа, който е съдружник в 
предприятието-кандидат, без да е лице с право да го представлява. Видно от 

вписаните обстоятелства в Търговския регистър и РЮЛНЦ, към датата на подаване на 

проектното предложение 08.10.2018 г., лицето с право да представлява кандидата е г-
н Милен Детелинов Ковачев. Към проектното предложение не е представено 
пълномощно, сканирано и подписано на хартия от официалния представител на 
кандидата, от което да е видно, че последният упълномощава лицето Метин Себахатин 
Мустафа да подаде от негово име проектното предложение с КЕП.  
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 

допълнително изисканото пълномощно. 
 
Съгласно т. 24, буква н) от Условията за кандидатстване, документът е задължителен 
за кандидатите, които желаят да упълномощят лице, което не е официален 
представител на предприятието да подаде проектното предложение с КЕП. 

61.  
BG16RFOP002-

2.024-0757 
ТНТ КОЗМЕТИКС 

ЕООД 

Стартиране на 
производство на 

козметични 
продукти с 

основна съставка 
мумио и други 

редки натурални 
суровини 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на 

кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 7 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 

приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 

В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД 2008: 47.19 "Търговия на дребно в неспециализирани магазини 

с разнообразни стоки". Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване за 
кандидатите, регистририрани през 2018 г., съответствието за допустимост на кода на 
организацията по КИД ще бъде проверявано, съобразно кода на организацията по 
КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Дружеството-кандидат е 
регистрирано по реда на Търговския закон през 2018 г., видно от вписаното в 
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Търговския регистър и РЮЛНЦ. Посоченият във Формуляра за кандидатстване код на 
организацията по КИД не попада в кръга на допустимите по процедурата сектори от 
НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и 
секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, 

изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 

62.  
BG16RFOP002-

2.024-0767 
НИК ФИТ ООД Фитнес Мания 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 
към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от 

лице с право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията не 
са обозначени стойности за годишен оборот и стойност на активите, в потвърждение 
на декларирания в т. 3 от декларацията статус на предприятието. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 

малките и средните предприятия (Приложение Д), попълнена по т. 2 от образеца, с 

посочени стойности за годишен оборот и стойност на активит. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 

63.  
BG16RFOP002-

2.024-0769 
БИЛДИНГ ЛАЙН 

ДЕЙТА БЕЙС ЕООД 

Уеб-портал, 
улесняващ и 

разсясняващ 
стъпките и 

процесите в 
строителството 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на 
кандидатите по т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 

Съгласно т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват дейността, за 

която кандидатстват в секторите, посочени в т. 6) от Условията за кандидатстване. 
Кодът на дейността, за която се кандидатства следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на 
кандидата“, поле „Код на проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата“ от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на проекта 
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по КИД-2008“ липсва посочен код на дейността, за която кандидатът кандидатства. 
Информация за код на проекта, в който кандидатът ще развива дейността, за която 
кандидатства, не е налична във Формуляра за кандидатстване.   
С оглед на горното, кандидатът остава извън ограничението за допустими кандидати, 

за които е спазено изискването да развиват дейността, за която кандидатстват в някой 
от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и 
развитие на нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на европейски и 
регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване. 
 

Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 

64.  
BG16RFOP002-

2.024-0786 

МАЙ ПЛЕЙС 

ПРОДЖЕКТ ЕООД 

Подкрепа за 

предприемачество 
и капацитет за 

растеж на Май 
Плейс Проджект 

ЕООД 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 

административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 
към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), попълнена и 
подписана от лице, различно от лицето с право да представлява кандидата, съгласно 

вписаните обстоятелства в Търговския регистър и РЮЛНЦ, с попълнени данни за 

различно дружество от кандидата МАЙ ПЛЕЙС ПРОДЖЕКТ ЕООД по процедурата. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия (Приложение Д), като в т. 1 от образеца на 
декларацията липсва отбелязване относно статута на предприятието по смисъла на чл. 
4 от Закона за малките и средните предприятия – независимо/ предприятие 

партньор/свързано предприятие.  
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 
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65.  
BG16RFOP002-

2.024-0795 
АРТ КОЛАЙДЕР ООД 

Подготовка и 
реализация на 

пилотен епизод и 
трейлър на детски 

анимационен 

сериал по 
българския роман 

"Феята от 
захарницата" на 
Катя Антонова, 

разработване на 

стратегия и 
планиране на 
иновативни 
приложения, 
интерактивни 

книги, виртулна 
реалност и др. 

базирани на 
телевизионния 

вариант 
допълващи 
продукти 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква б-1) от 
Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 4 от Критериите 
за оценка на административното съответствие на проектните предложения 

(Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация от физическото лице-
предприемач - попълнена по образец (Приложение Б1), подписана от физическото 
лице Вергиния Василева Костадинова. Видно от вписаните обстоятелства в Търговския 
регистър и РЮЛНЦ, към датата на подаване на проектното предложение 08.10.2018 г., 

капиталът на дружеството-кандидат се притежава в дялово съотношение 52% към 48% 

от двама съдружници – Мариела Стефанова Киселкова и Георги Митков Митев. В т. 
11.1., подт. 5) от Условията за кандидатстване по процедурата е посочено: 
„Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само 
кандидати, при които над 50% от предприятието се притежават от едно 
физическо лице-предприемач“, както и че кандидатите са длъжни да удостоверят 
на етап кандидатстване, че предприемачът отговаря на изискването по т. 5), като 

представят към проектните предложения Декларация от физическото лице-
предприемач (Приложение Б1). 
Подписаната Декларация от физическото лице-предприемач (Приложение Б1) от 
лицето Вергиния Василева Костадинова не е представена от задължено лице, 
отговарящо на посочените изисквания по-горе, предвид разпределението на капитала 

на дружеството-кандидат, съгласно вписаните обстоятелства в Търговския регистър и 
РЮЛНЦ към датата на подаване на проектното предложение 08.10.2018 г. 

След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация от физическото лице-предприемач, попълнена 
по образец (Приложение Б1) от лицето Мариела Стефанова Киселкова, притежаващо 
над 50% от капитала на предприятието-кандидат към датата на подаване на 
проектното предложение 08.10.2018 г. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения”: в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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66.  
BG16RFOP002-

2.024-0809 
НЮ СОФТ АЙДИАС 

ООД 

Разработване на 
софтуерни 

приложения за 
нуждите на 

производствени и 

търговски фирми 
от Ню софт айдиас 

ООД 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на 
кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 7 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 

11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 

 
В т. 2. „Данни за кандидата“ от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 
от Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 

съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид 
липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не 
може да бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да развива основната 
си икономическа дейност в някой от допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, 

изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, 
свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично 

посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 

съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 19 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

 
В т. 2. „Данни за кандидата“ от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 

посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 
от Условията за кандидатстване, за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид 
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липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не 
може да бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да не извършва 
основната си икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в Сектор С - код 
на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 

„Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 
готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3. „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 

• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 

• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 

• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята 

основна икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се 
отхвърля. 
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67.  
BG16RFOP002-

2.024-0819 
ГДПР СЪРВИС ЕООД 

Иновация за по-
сигурен и 

конкурентен 
бизнес с услугите 
на "ГДПР Сървис" 

ЕООД 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква б-1) от 
Условията за кандидатстване по процедурата и Критерии № 4 от Критериите 
за оценка на административното съответствие на проектните предложения 

(Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация от физическото лице-
предприемач - попълнена по образец (Приложение Б1), подписана от физическото 
лице Виктор Красимиров Николов. Видно от вписаните обстоятелства в Търговския 
регистър и РЮЛНЦ, към датата на подаване на проектното предложение 08.10.2018 г., 

едноличен собственик на капитала на дружеството-кандидат е лицето Ивайло Гурков 

Сандов, което е различно от лицето, представило Декларация от физическото лице-
предприемач - Приложение Б1 към Условията за кандидатстване по процедурата. В т. 
11.1., подт. 5) от Условията за кандидатстване по процедурата е посочено: 
„Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само 
кандидати, при които над 50% от предприятието се притежават от едно 
физическо лице-предприемач.“, както и че кандидатите са длъжни да удостоверят 

на етап кандидатстване, че предприемачът отговаря на изискването по т. 5), като 
представят към проектните предложения Декларация от физическото лице-
предприемач (Приложение Б1). 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация от физическото лице-предприемач, попълнена 

по образец (Приложение Б1) от лицето Ивайло Гурков Сандов, притежаващо над 50% 
от капитала на предприятието-кандидат към датата на подаване на проектното 

предложение 08.10.2018 г. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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68.  
BG16RFOP002-

2.024-0826 
КЕРЪТ ЕООД 

Насърчаване на 

дейностите по 
издаване на детски 

образователни 
материали и 

детска литература, 
извършвани от 

„Керът” ЕООД 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква в) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 

към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и 
чл. 7 от ПМС 162/2016 г., попълнена и подписана от лицето Симона Петева Крумова с 
право да представлява кандидата към датата на подаване на проектното предложение 
08.10.2018 г. Представената декларация не е сканирана в цялост, като втората 

страница е част от образеца на Декларация, че кандидатът е запознат с условията за 

кандидатстване и условията за изпълнение (Приложение Б).  
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
изисканата Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г., 
попълнена по образец (Приложение В), датирана, подписана на хартиен носител от 
всички лица, с право да представляват кандидата (независимо от това дали заедно 
и/или поотделно, и/или по друг начин), сканирана и прикачена в ИСУН 2020 (от 

лицето Крум Николаев Крумов, което е придобило функции на официален 
представител на кандидата заедно и поотделно с лицето Симона Петева Крумова). 
Видно от вписаните обстоятелства в Търговския регистър и РЮЛНЦ към датата на 
предоставяне на отговора 06.12.2018 г., кандидатът се представлява заедно и 
поотделно от лицата Симона Петева Крумова и Крум Николаев Крумов, считано от 

31.10.2018 г.  
 

Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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69.  
BG16RFOP002-

2.024-0835 
ПРЕШЪС ФИЛМ ЕНД 

САУНДС ЕООД 
ИЗБЕРИ РОДНИЯ 

КРАЙ 

1. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 
съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по 
процедурата и изискванията на Критерий № 15 от Критериите за оценка на 
допустимостта на кандидатите (Приложение Ж към Условията за 

кандидатстване):  
 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 
3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията 
за кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 

относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване (08.10.2018 

г.) е видно, че кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за 
малките и средните предприятия, което има седалище на територията на селски район 
(област Монтана, община Лом, гр. Лом), съгласно Списъка на общините в обхвата на 
селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 
кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 
осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - 

област Монтана, община Лом, гр. Лом. 
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "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:  

 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 

Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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70.  
BG16RFOP002-

2.024-0836 
ЕЛ ЛАДИЯ ЕООД 

Производство на 
многофункционалн

и еко-лодки за 
спорт, отдих и 
развлечения, 

изследване и 
контрол на водни 

екосистеми 

1. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 
съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по 
процедурата и изискванията на Критерий № 15 от Критериите за оценка на 
допустимостта на кандидатите (Приложение Ж към Условията за 

кандидатстване):  
 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 
3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията 
за кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 

относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване (08.10.2018 

г.) е видно, че кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за 
малките и средните предприятия, което има седалище на територията на селски район 
(област Бургас, община Царево, гр. Царево), съгласно Списъка на общините в обхвата 
на селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 
кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 
осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - 

област Бургас, община Царево, гр. Царево. 
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "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:  

 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 

Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 

2. Проектното предложение не отговаря на изискванията за Допустимост на 
дейностите по т. 13.1 и т. 17. Хоризонтални политики от Условията за 
кандидатстване по процедурата, както и на Критерий № 5 от Критериите за 
оценка на допустимостта на проекта (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване):  
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Във Формуляра за кандидатстване не е представена информация, относно 
съответствието на проектното предложение с една от хоризонталните политики, 
залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и 

на Съвета: 
- Равнопоставеност и недопускане на дискриминация - насърчаване на равните 
възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания 
чрез интегрирането на принципа на недискриминация. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения“: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 

оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се отхвърля. 

71.  
BG16RFOP002-

2.024-0838 
ИЗКУСТВЕН 

ИНТЕЛЕКТ РД ООД 

Насърчаване на 
предприемаческат

а дейност на 
„Изкуствен 

интелект РД“ ООД 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 

към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), попълнена по 
образец и подписана от единия управител с право да представлява кандидата. 
Към проектното предложение не е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 

3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), попълнена по 

образец и подписана от другия управител с право да представлява кандидата. 
Видно от вписаните обстоятелства в Търговския регистър и РЮЛНЦ, кандидатът се 
представлява само ЗАЕДНО от две физически лица: г-жа Росица Панайотова Петкова и 
г-н Даниел Красимиров Младенов.  
След изпратено уведомление за установени 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 Д) от другото 

лице с право да представлява ЗАЕДНО кандидата – г-н Даниел Красимиров Младенов. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 

декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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72.  
BG16RFOP002-

2.024-0844 
ЕНОТЕХ ЕООД 

Изработване на 
електронни модули 
за smart система. 

1. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 
съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по 
процедурата и изискванията на Критерий № 15 от Критериите за оценка на 
допустимостта на кандидатите (Приложение Ж към Условията за 

кандидатстване):  
 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 
3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията 
за кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 

относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване (08.10.2018 

г.) е видно, че кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за 
малките и средните предприятия, което има седалище на територията на селски район 
(област Габрово, община Севлиево, гр. Севлиево), съгласно Списъка на общините в 
обхвата на селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 
кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 
осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - 

област Габрово, община Севлиево, гр. Севлиево. 
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "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:  

 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 

Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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73.  
BG16RFOP002-

2.024-0849 

БЕЗКОНТАКТНИ 
ЕНЕРГИЙНИ 

СИСТЕМИ ЕООД 

Производство на 
табла за ниско 
напрежение на 

модулен принцип 
за управление и 

защита на 
фотоволтаични 

панели 

1. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 
съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по 
процедурата и изискванията на Критерий № 15 от Критериите за оценка на 
допустимостта на кандидатите (Приложение Ж към Условията за 

кандидатстване):  
 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 
3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията 
за кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 

относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване (08.10.2018 

г.) е видно, че кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за 
малките и средните предприятия, което има седалище на територията на селски район 
(област Плевен, община Кнежа, гр. Кнежа), съгласно Списъка на общините в обхвата 
на селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 
кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 
осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - 

област Плевен, община Кнежа, гр. Кнежа. 
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "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:  

 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 

Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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74.  
BG16RFOP002-

2.024-0858 
ДОКТОР ДЖОЙ ООД 

Онлайн платформа 
за достъп до 

актуална 
информация на 
тема "Здраве и 
здравословен 

начин на живот" 

1. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 
съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по 
процедурата и изискванията на Критерий № 15 от Критериите за оценка на 
допустимостта на кандидатите (Приложение Ж към Условията за 

кандидатстване):  
 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 
3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията 
за кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 

относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване (08.10.2018 

г.) е видно, че кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за 
малките и средните предприятия, което има седалище на територията на селски район 
(област Благоевград, община Банско, гр. Банско), съгласно Списъка на общините в 
обхвата на селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 
кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 
осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - 

област Благоевград, община Банско, гр. Банско. 
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "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:  

 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 

Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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75.  
BG16RFOP002-

2.024-0864 
ПРОДИМ ООД 

Иновативна 
краеведска 
издателска 

дейност 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на 
кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 7 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 

11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 

 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2017 г. В резултат на 
служебна проверка, извършена в изпълнение на Условията за кандидатстване по 

процедурата и Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. се установи, че 
НСИ не може да определи код на основна икономическа дейност на кандидата, въз 
основа на данни за 2017 г. Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, 
за кандидатите, регистрирани през 2017 г., за които НСИ не може да определи код на 
основна икономическа дейност, въз основа на наличната информация за 2017 г., 

съответствието за допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, 
съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 

кандидатстване. Предвид липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на 
организацията по КИД не може да бъде потвърдено спазването на изискването 
кандидатът да развива основната си икономическа дейност в някой от допустимите по 
процедурата сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие 
на нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на европейски и 
регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване. 

 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 

оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 

съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 19 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
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организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2017 г. В резултат на 
служебна проверка, извършена в изпълнение на Условията за кандидатстване по 

процедурата и Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. се установи, че 
НСИ не може да определи код на основна икономическа дейност на кандидата, въз 
основа на данни за 2017 г. Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, 
за кандидатите, регистрирани през 2017 г., за които НСИ не може да определи код на 
основна икономическа дейност, въз основа на наличната информация за 2017 г., 
съответствието за допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, 

съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 

кандидатстване. Предвид липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на 
организацията по КИД не може да бъде потвърдено спазването на изискването 
кандидатът да не извършва основната си икономическа дейност, която съгласно КИД 
2008 попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на 
хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 

готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3. „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 

• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 

• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 

Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята 
основна икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се 

отхвърля. 
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76.  
BG16RFOP002-

2.024-0865 
ЕСТРЕЯ МЕДИЯ ООД 

Създаване на 
онлайн списание 

Естрея Медия 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква в) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 

към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и 
чл. 7 от ПМС 162/2016 г., по образец (Приложение В) – попълнена и подписана от 
лицето Жанета Иванова Докторова, с право да представлява кандидата. 
Към проектното предложение не е представена Декларация по чл. 25, ал. 2 от 

ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. (Приложение В) от Димитър Александров Пенков - 

другото лице с право да представлява заедно и поотделно дружеството-кандидат 
"ЕСТРЕЯ МЕДИЯ" ООД. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ към датата 
на подаване на проектното предложение 08.10.2018 г., кандидатът се представлява 
заедно и поотделно от двете лица Жанета Иванова Докторова и Димитър Александров 
Пенков.  
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 

допълнително изисканата Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 
162/2016 г., попълнена по образец (Приложение В), датирана, подписана на хартиен 
носител от всички лица, с право да представляват кандидата (независимо от това дали 
заедно и/или поотделно, и/или по друг начин), сканирана и прикачена в ИСУН 2020 
(от лицето с право да представлява кандидата Димитър Александров Пенков). 

 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 

77.  
BG16RFOP002-

2.024-0870 
2 ГРИЙН ХОУМС ООД 

Реализиране на 
пазара на домашен 

IoT сървър за 

автоматизация с 
безжични неща - 

Home Automation 
Director  (HAD) 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на 
кандидатите по т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване по 

процедурата и Критерий № 4 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от 

лице с право да представлява кандидата, като в т. 1 от образеца на декларацията е 
декларирал статут на „предприятие-партньор” по смисъла на чл. 4 от Закона за 

малките и средните предприятия.  
Кандидатът не отговаря на Критерий № 4 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване), като изискването в т. 
11.1. Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 4) от Условията за 
кандидатстване, поле „Важно“, където е посочено, че кандидатите са длъжни на 
етап кандидатстване да удостоверят, че са независими предприятия по 
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смисъла на Закона за малките и средните предприятия, като попълнят и 
представят към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по 
чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Д) не се счита за спазено. 
 

Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с изискването кандидатът да е независимо 
предприятие съгласно Закона за малките и средните предприятия, проектното 
предложение се отхвърля. 

78.  
BG16RFOP002-

2.024-0877 
ДЕЙТА ЦЕНТЪР ПСЛ 

ЕООД 

Изграждане на 
Дейта център и 
предоставяне на 

услуги за 
съхранение и 

обработване на 

данни 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на 

кандидатите по т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване по 

процедурата и Критерий № 4 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от 
лице с право да представлява кандидата, като в т. 1 от образеца на декларацията е 

декларирал статут на „свързано предприятие“ по смисъла на чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия.  
Кандидатът не отговаря на Критерий № 4 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване), като изискването в т. 
11.1. Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 4) от Условията за 
кандидатстване, поле „Важно“, където е посочено, че кандидатите са длъжни на 

етап кандидатстване да удостоверят, че са независими предприятия по 

смисъла на Закона за малките и средните предприятия, като попълнят и 
представят към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по 
чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Д) не се счита за спазено. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с изискването кандидатът да е независимо 

предприятие съгласно Закона за малките и средните предприятия, проектното 
предложение се отхвърля. 

79.  
BG16RFOP002-

2.024-0881 
АУДИО И ВИДЕО 
КРИЕЙТИВ ЕООД 

Развитие на "Аудио 

и Видео Криейтив" 
ЕООД в 

издателската 
дейност. 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 

административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 
към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 

чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от 
лице с право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията не 
са обозначени стойности за годишен оборот и стойност на активите, както и годината, 
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за която следва да се отнасят декларираните от кандидата данни.  
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия (Приложение Д), попълнена по т. 2 от образеца, с 

посочени стойности за годишен оборот и стойност на активите, както и годината, за 
която следва да се отнасят декларираните от кандидата данни. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 

80.  
BG16RFOP002-

2.024-0883 
НОРТУЕСТ 

ПРОДЪКШЪН ООД 

Насърчаване на 

производството на 

късометражни 
видеоклипове и 

други видео и кино 
формати за 
нуждите на 

музиката, киното, 

и рекламната 
дейност 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 
към Условията за кандидатстване): 

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, подписана от лице с право да 
представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията не е посочена 
финансовата година, за която се декларират данни за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 
от ЗМСП. 

След изпратено уведомление за установени 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 Д), с посочена 
финансова година, за която се декларират данни за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от 
ЗМСП. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 

декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на 

кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 7 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
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преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 

организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 
от Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид 

липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не 

може да бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да развива основната 
си икономическа дейност в някой от допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, 
изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, 
свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично 
посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 

Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 

3. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 

съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 19 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 
от Условията за кандидатстване, за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид 

липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не 

може да бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да не извършва 
основната си икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в Сектор С - код 
на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 
„Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 

готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
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• 10.3. „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 

• 10.81. „Производство на захар”; 
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 

• 11.06. „Производство на малц”. 

 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята 
основна икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се 
отхвърля. 

81.  
BG16RFOP002-

2.024-0898 
ФРЕШ МАЙНДС ООД 

Стартиране на 
продуцентска 
компания за 
създаване на 

авторски 

телевизионни 
формати 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква в) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 
към Условията за кандидатстване): 
 

Към проектното предложение не е представена Декларация по чл. 25, ал. 2 от 

ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г., по образец (Приложение В) – попълнена и 
подписана от лицето с право да представлява дружеството-кандидат "ФРЕШ МАЙНДС" 
ООД. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ към датата на 
кандидатстване 08.10.2018 г., кандидатът се представлява от лицето Иван Начев 
Начев.  
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 

допълнително изисканата Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 
162/2016 г., попълнена по образец (Приложение В), датирана, подписана на хартиен 
носител от всички лица, с право да представляват кандидата (независимо от това дали 
заедно и/или поотделно, и/или по друг начин), сканирана и прикачена в ИСУН 2020 
(от лицето с право да представлява кандидата Иван Начев Начев). 

 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения”: в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 

82.  
BG16RFOP002-

2.024-0900 
ДЕНТАПРАЙМ СИТИ 

ВАРНА ЕООД 

СЪЗДАВАНЕ НА 
ЕФЕКТИВНА  

ОНЛАЙН 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
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РЕЗЕРВАЦИОННА 
СИСТЕМА ЗА  
КЛИНИКИ ПО 

ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА 

административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 
към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 

чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от 
лицето с право да представлява кандидата Десислава Сашева Димова, като в т. 2 от 
образеца на декларацията е посочена 2017 г. Видно от вписаното в Търговския 
регистър и РЮЛНЦ, дружеството-кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон 
през 2018 г., поради което за него 2018 се явява последната приключила финансова 
година и декларираните в Декларацията обстоятелства следва да се отнасят за 2018 г. 

След изпратено уведомление за установени нередовности, на 17.12.2018 г. кандидатът 

е представил допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 
от Закона за малките и средните предприятия, по образец (Приложение Д), попълнена 
и подписана от лицето Десислава Сашева Димова.  
Видно от вписаните обстоятелства в Търговския регистър и РЮЛНЦ, относно 
актуалното състояние на кандидата ДЕНТАПРАЙМ СИТИ ВАРНА ЕООД, към датата на 
подаване на допълнителните документи (17.12.2018 г.), лицето с право да 

представлява кандидата вече е г-жа Галина Викторова Георгиева.  
Проектното предложение е подадено с персонален Квалифициран електронен подпис 
(КЕП) с титуляр лицето Рая Асенова Коева-Вълкова, за която е представено 
пълномощно от лицето с право да представлява кандидата Десислава Сашева Димова 
към датата на подаване на проектното предложение 08.10.2018 г., с което последната 

упълномощава лицето Рая Асенова Коева-Вълкова да подаде от нейно име проектното 
предложение с КЕП. 

Подаденият електронно в системата ИСУН 2020 отговор от кандидата, заедно с 
допълнително представената Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона 
за малките и средните предприятия (Приложение Д), е прикачен чрез персонален КЕП 
на лицето Рая Асенова Коева-Вълкова, за която не е представено пълномощно от 
актуалното лице с право да представлява кандидата г-жа Галина Викторова Георгиева.  
На лицето, подаващо допълнително изисканите документи по електронен път - Рая 
Асенова Коева-Вълкова - не е учредена представителна власт по отношение на 

кандидата ДЕНТАПРАЙМ СИТИ ВАРНА ЕООД, поради което представянето на 
допълнителните документи, в това число Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, не пораждат действие по 

отношение на кандидата. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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83.  
BG16RFOP002-

2.024-0902 
БРАЙТ АСИСТАНС 

ЕООД 

Създаване на 
онлайн 

платформа/издате
лство за финанси, 

литература и 

изкуство 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на 
кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 7 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 

11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 

 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД-2008: 69.20 „Счетоводни и одиторски дейности; данъчни 
консултации“. Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване за 
кандидатите, регистририрани през 2018 г., съответствието за допустимост на кода на 
организацията по КИД ще бъде проверявано, съобразно кода на организацията по 

КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. 
Дружеството-кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон през 2018 г., 
видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ. Посоченият във Формуляра за 
кандидатстване код на организацията по КИД не попада в кръга на допустимите по 
процедурата сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие 

на нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на европейски и 
регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за 

кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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84.  
BG16RFOP002-

2.024-0908 
СТРОУБЕРИ КЕТ ООД От София с любов 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на 
кандидатите по т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

 
Съгласно т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват дейността, за 
която кандидатстват в секторите, посочени в т. 6) от Условията за кандидатстване. 
Кодът на дейността, за която се кандидатства следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на 
кандидата“, поле „Код на проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. 

 

В т. 2. „Данни за кандидата“ от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на проекта 
по КИД-2008“ не е посочен код на дейността, за която кандидатът кандидатства. 
Информация за код на проекта, в който кандидатът ще развива дейността, за която 
кандидатства, не е налична във Формуляра за кандидатстване.   
С оглед на горното, кандидатът остава извън ограничението за допустими кандидати, 
за които е спазено изискването да развиват дейността, за която кандидатстват в някой 

от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и 
развитие на нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на европейски и 
регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване. 
 

Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 

оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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85.  
BG16RFOP002-

2.024-0920 

ВИМ СОЛЮШЪНС 

ЕООД 

Стартиране на 
услуги за 

счетоводители със 
софтуер с 

изкуствен интелект 

1. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 
съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по 
процедурата и изискванията на Критерий № 15 от Критериите за оценка на 
допустимостта на кандидатите (Приложение Ж към Условията за 

кандидатстване): 
  
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 
3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията 
за кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 

относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване (08.10.2018 

г.) е видно, че кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за 
малките и средните предприятия, което има седалище на територията на селски район 
(област Плевен, община Кнежа, гр. Кнежа), съгласно Списъка на общините в обхвата 
на селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 
кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 
осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - 

област Плевен, община Кнежа, гр. Кнежа. 
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "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:  

 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 

Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 

86.  
BG16RFOP002-

2.024-0923 
ЕЛИЯ МЮЗИК ООД 

Оборудване на 

студио за 
звукозапис с цел 
комерсиалната 
реализация на 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване, буква в) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 
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български артисти 
в сферата на 
музиката и 
сценичните 

изкуства чрез 
създаване на 

авторски 
музикални и 

аудиовизуални 
произведения 

към Условията за кандидатстване): 

Към проектното предложение е представена Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и 
чл. 7 от ПМС 162/2016 г., по образец (Приложение В) – попълнена и подписана от 
лицето Даниел Константинов Костов, с право да представлява кандидата. 

Към проектното предложение не е представена Декларация по чл. 25, ал. 2 от 
ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. (Приложение В) от Мария Сергеевна Ерке - 
другото лице с право да представлява заедно и поотделно дружеството-кандидат ЕЛИЯ 
МЮЗИК ООД. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ към датата на 
подаване на проектното предложение 08.10.2018 г., кандидатът се представлява 

заедно и поотделно от двете лица Даниел Константинов Костов и Мария Сергеевна 
Ерке.  

След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 
162/2016 г., попълнена по образец (Приложение В), датирана, подписана на хартиен 
носител от всички лица, с право да представляват кандидата (независимо от това дали 
заедно и/или поотделно, и/или по друг начин), сканирана и прикачена в ИСУН 2020 
(от лицето с право да представлява кандидата Мария Сергеевна Ерке). 

 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на 

кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 7 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 

преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 

11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 

кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 
от Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
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съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид 
липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не 
може да бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да развива основната 

си икономическа дейност в някой от допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, 
изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, 
свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично 
посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 

оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
3. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 
съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 19 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 

от Условията за кандидатстване, за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 

организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид 
липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не 
може да бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да не извършва 
основната си икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в Сектор С - код 
на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 
„Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 

готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3. „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 

• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 

• 10.81. „Производство на захар”; 
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
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• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения”: при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята 
основна икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се 
отхвърля. 

87.  
BG16RFOP002-

2.024-0934 
СМАРТ ВИЖЪН 7 

ЕООД 

Създаване и 

развитие на 

предприятие за 
информационни 
услуги от Смарт 

Вижън ЕООД 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на 
кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по 

процедурата и Критерий № 7 от Критериите за оценка на допустимостта на 

кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 

11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 

от Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 

организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид 
липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не 
може да бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да развива основната 
си икономическа дейност в някой от допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, 
изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, 
свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично 

посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 

оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на 

кандидатите по т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
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процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват дейността, за 
която кандидатстват в секторите, посочени в т. 6) от Условията за кандидатстване. 
Кодът на дейността, за която се кандидатства следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на 
кандидата“, поле „Код на проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. 

 
В т. 2. „Данни за кандидата“ от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на проекта 
по КИД-2008“ не е посочен код на дейността, за която кандидатът кандидатства. 
Информация за код на проекта, в който кандидатът ще развива дейността, за която 
кандидатства, не е налична във Формуляра за кандидатстване.   
С оглед на горното, кандидатът остава извън ограничението за допустими кандидати, 

за които е спазено изискването да развиват дейността, за която кандидатстват в някой 

от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и 
развитие на нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на европейски и 
регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
3. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 
съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по 

процедурата и Критерий № 19 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен код на 
организацията по КИД 2008. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 
от Условията за кандидатстване, за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид 
липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не 

може да бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да не извършва 
основната си икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в Сектор С - код 

на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 
„Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 
готови ястия”; 

• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3. „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 
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• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 

• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 

оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 

88.  
BG16RFOP002-

2.024-0937 
ДЖИНДЖЪР ЛАЙТ 

ЕООД 
Студио за 

производство на 
онлайн видео 

съдържание 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква а) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 2 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 

към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представен Бизнес план (Приложение А) – попълнен 
във формат PDF, който не съдържа Таблица № 4 „Прогнозна амортизация“, съгласно 
одобрения образец на документа към Условията за кандидатстване по процедурата.  
 

Съгласно Критериите за оценка на административното съответствие на проектните 

предложения (Приложение Ж) и т. 24. Списък на документите, които се подават на 
етап кандидатстване, буква а), поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „В 
случай че Бизнес планът (Приложение А) не е представен или не е представен в 
изискуемия образец или са налице нередовности, същият не може да бъде 
допълнително изискван от кандидатите и проектното предложение ще бъде 
отхвърлено, тъй като допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на 

качеството на проектното предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29 от 
ЗУСЕСИФ“. 

89.  
BG16RFOP002-

2.024-0940 
СИСКОМ 2017 ЕООД 

Развитие на ново 

предприятие в 
сферата на 

компютърното 
програмиране 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на 
кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 7 от Критериите за оценка на допустимостта на 

кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
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В т. 2. “Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 

кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2017 г. В резултат на 
служебна проверка, извършена в изпълнение на Условията за кандидатстване по 
процедурата и Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. се установи, че 
НСИ не може да определи код на основна икономическа дейност на кандидата, въз 
основа на данни за 2017 г. Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, 
за кандидатите, регистрирани през 2017 г., за които НСИ не може да определи код на 

основна икономическа дейност, въз основа на наличната информация за 2017 г., 

съответствието за допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, 
съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 
кандидатстване. Предвид липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на 
организацията по КИД не може да бъде потвърдено спазването на изискването 
кандидатът да развива основната си икономическа дейност в някой от допустимите по 
процедурата сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие 

на нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на европейски и 
регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 

 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 
съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 19 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
В т. 2. “Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 

организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2017 г. В резултат на 

служебна проверка, извършена в изпълнение на Условията за кандидатстване по 
процедурата и Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. се установи, че 
НСИ не може да определи код на основна икономическа дейност на кандидата, въз 

основа на данни за 2017 г. Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, 
за кандидатите, регистрирани през 2017 г., за които НСИ не може да определи код на 
основна икономическа дейност, въз основа на наличната информация за 2017 г., 
съответствието за допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, 
съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 
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кандидатстване. Предвид липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на 
организацията по КИД не може да бъде потвърдено спазването на изискването 
кандидатът да не извършва основната си икономическа дейност, която съгласно КИД 
2008 попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на 

хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 
готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3. „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 

• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 

• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 

• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята 

основна икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се 
отхвърля. 

90.  
BG16RFOP002-

2.024-0942 
ОМ НАМО НАРАЯНА 

ЕООД 

Развитие на 
издателска 

дейност "Ом Намо 

Нараяна" 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква а) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 2 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 
към Условията за кандидатстване): 

 
Към проектното предложение е прикачен единствено Квалифициран електронен 
подпис (КЕП) – „detached signature” (файл с наименование „Счетоводна политика _ОМ 
НАМО НАРАЯНА 2_signed.doc.p7s“), без към него да е приложен кореспондиращия му 
документ – Бизнес план (Приложение А). В раздел 12 „Прикачени електронно 

подписани документи“ на Формуляра за кандидатстване като „Бизнес 
план_Приложение А“ е посочен файл с наименование „Счетоводна политика _ОМ 

НАМО НАРАЯНА 2_signed.doc.p7s“. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
изискания документ - файлът във формат Excel, с наименование „Счетоводна политика 
_ОМ НАМО НАРАЯНА 2_signed.doc”, който да се асоциира с първоначално прикачения 
КЕП и да формира с него единна информационна единица.  
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Съгласно Критериите за оценка на административното съответствие на проектните 
предложения (Приложение Ж) и т. 24. Списък на документите, които се подават на 
етап кандидатстване, буква а), поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „В 
случай че Бизнес планът (Приложение А) не е представен или не е представен в 

изискуемия образец или са налице нередовности, същият не може да бъде 
допълнително изискван от кандидатите и проектното предложение ще бъде 
отхвърлено, тъй като допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на 
качеството на проектното предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29 от 
ЗУСЕСИФ“.  
 

2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж 
към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 

чл. 4 от (Приложение Д), подписана от лице с право да представлява кандидата, като 
в т. 1 от образеца на декларацията не е посочена информация относно статута на 
предприятието по смисъла на чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – 
независимо/ предприятие партньор/свързано предприятие. 
След изпратено уведомление за установени 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 Д), с посочена 

информация относно статута на предприятието по смисъла на чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия – независимо/ предприятие партньор/свързано 
предприятие. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля. 

 

 
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 едноседмичен срок от 

съобщаването.  

 


