
ДОПЪЛНИТЕЛЕН СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА 

ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.040 

„ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ 

 

№ 

Рег. № на 

проектното 
предложение 

Наименование на 
кандидата 

Наименование на 

проектното 
предложение 

Основание за недопускане 

1 
BG16RFOP002-

2.040-1038 
ЗИИУ СТАНДАРТ АД 

Подобряване 
производствения 

капацитет на ЗИИУ 
Стандарт АД 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква й) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към 
Условията за кандидатстване): 
Към проектното предложение е представен заверен от НСИ Счетоводен баланс за 2015 г., 
който не е в цялост – липсва последна страница от баланса, която съдържа данни, необходими 
за оценката на проектното предложение. 
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изискания Счетоводен баланс (индивидуален) за 2015 г. – заверен от НСИ. 
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата 
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им 
изискване по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата 
или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля. 

2 
BG16RFOP002-

2.040-1272 

АСКАНИЯ КАСТИНГ 

ООД 

Подобряване на 
производствения 

капацитет на Аскания 
Кастинг 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 № 6 от Критериите за оценка на 

административното съответствие на проектните предложения (Приложение И 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), в която не е попълнена 
изискуемата информация по т. 1 от декларацията, а именно: кандидатът не е декларирал по 
смисъла на чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия какво е представляваното от 
него предприятието – независимо предприятие, предприятие партньор или 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). 
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата 
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им 
изискване по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата 
или са представени, 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. 

 


