
№

Рег. № на проектното 

предложение в ИСУН 

2020

Наименование на кандидата 

на кандидата
Основание за недопускане

1 BG16RFOP002-2.077-0022 ПУЛСИО ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е май 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец май 2019 г. е 940671,75 лв., а за месец май 2020 г. е 759410,88 лв. съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец май 2020 г., спрямо оборота за май 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

2 BG16RFOP002-2.077-0032 Енерджи Маркет Глобал ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е март 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец март 2019 г. е 1891941,10 лв., а за месец март 2020 г. е 1993380,37 лв. съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец март 2020 г., спрямо оборота за март 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

3 BG16RFOP002-2.077-0043
СИМИТ СПЕД Дружество с 

ограничена отговорност

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена и подписана от Денислав Великов Йорданов, в качеството 

му на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството СИМИТ СПЕД ООД е със статус "малко предприятие". В т. 2 от Декларацията, за показателите „годишен оборот“ и „стойност на 

активите“, са отбелязани клетки с код „В“ и „С“, което определя предприятието като „малко предприятие“. В т.3 от Декларацията е отбелязана клетка с код „С“ за „средно предприятие“.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, в която отново е отбелязал 

клетки с код „В“ и „С“, което определя предприятието като „малко предприятие“ в т.2, а в т.3 от декларацията е отбелязана клетка с код „С“ за „средно предприятие“.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

4 BG16RFOP002-2.077-0054 Симпли Пърфект ООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 20 от Критерии и методология за оценка на проектни 

предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване, подкрепа по процедурата за подбор на проекти не могат да получават кандидати, които са предприятия, кандидатстващи за финансиране на 

икономическа дейност, попадаща във финансовия сектор (сектор К „Финансови и застрахователни дейности“ съгласно КИД-2008), както и такива, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, 

попадаща в раздел 92 „Организиране на хазартни игри“ съгласно КИД-2008.

В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 92.00 “Организиране на хазартни игри”. Кодът на икономическа дейност на 

кандидата се потвърждава и от извършената служебна проверка от НСИ.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

5 BG16RFOP002-2.077-0078 ЛД ООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, подписана от Богдан Владимиров Станков, в качеството му на лице с 

право да представлява кандидата, съгласно която дружеството е със статус "малко предприятие“. В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на "малко предприятие", който се потвърждава от 

посочената информация в т. 2 относно показателите годишен оборот и стойност на активите на дружеството-кандидат за 2019 финансова година.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Списък с проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077 Подкрепа за средни предприятия за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19



6 BG16RFOP002-2.077-0079 ЕТ НУНКИ-МИХАИЛ ХАНДЖИЕВ

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 № 3 от  

Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 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, която е попълнена от лицето с право да представлява кандидата, но 

е подписана с КЕП от упълномощеното лице.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът представя Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, но в т.2 не е попълнена 

финансовата година. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“. Допълнително следва да се има 

предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля.

7 BG16RFOP002-2.077-0086 БАЛМЕТ ООД

1. Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 1), която е попълнена от лицето с право да 

представлява кандидата, но е подписана с КЕП на упълномощеното лице.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, в която е отбелязал клетки 

с код „В“, което определя предприятието като „малко предприятие“ в т.2, както и в т.3 от декларацията е отбелязана клетка с код „В“ за „малко предприятие“.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

2. Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Към проектното предложение е представена Декларация за финансовите данни (Приложение 2), която е попълнена от лицето с право да представлява кандидата, но е подписана с КЕП на упълномощеното 

лице.

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), представена след изпратено уведомление за установени нередовности, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо 

същия месец за 2019г., е април 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец април 2019 г. е 370 575,23 лв., а за месец април 2020 г. е 311 472,14 лв., съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец април 2020 г., спрямо оборота за месец април 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

8 BG16RFOP002-2.077-0108

НОРД ШИПИНГ Еднолично 

дружество с ограничена 

отговорност

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена и подписана от АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА ПОПОВА, в 

качеството й на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството НОРД ШИМИНГ ЕООД е със статус "малко предприятие". В т. 2 от Декларацията, за показателите „годишен оборот“ и 

„стойност на активите“, са отбелязани клетки с код „В“ и „С“, което определя предприятието като „малко предприятие“. В т.3 от Декларацията е отбелязана клетка с код „С“ за „средно предприятие“.

След изпратеното уведомление за установени нередовности,  кандидатът не е представил съответната информация или нова, коректно попълнена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 

малките и средните предприятия.  

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

9 BG16RFOP002-2.077-0121 РУСЕ ТАБАК ООД

Кандидатът попада сред недопустимите кандидати съгласно чл. 3, ал. 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета. 

Съгласно чл.3, ал.3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013, Европейският фонд за регионално развитие не предоставя подкрепа за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия. 

В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 47.11 "Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с 

хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия". Кодът на икономическа дейност на кандидата се потвърждава и от извършената служебна проверка от НСИ.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил разяснение, съгласно което част от дейността му включва търговия с тютюневи изделия.

Предвид изложеното, кандидатът не може да получи безвъзмездна финансова помощ по процедурата.



10 BG16RFOP002-2.077-0152 НАЧЕВ ООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, подписана с КЕП, но подписът и съдържанието не могат да бъдат 

проверени.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, която е попълнена и 

подписана от Валентин Димитров Начев, в качеството му на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството НАЧЕВ ООД е със статус "малко предприятие". В т. 2 от Декларацията, за 

показателите „годишен оборот“ и „стойност на активите“, са отбелязани клетки с код „В“, което определя предприятието като „малко предприятие“. В т.3 от Декларацията е отбелязана клетка с код „С“ за 

„средно предприятие“.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

11 BG16RFOP002-2.077-0155 СПЕКТА АУТО ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е март 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец март 2019 г. е 1187834,67 лв., а за месец март 2020 г. е 1258982,68 лв. съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец март 2020 г., спрямо оборота за март 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

12 BG16RFOP002-2.077-0185 ТОМ ТЕЙЛЪР СОФИЯ ЕООД

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 № 5 от 

Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 24, подт. в) от Условията за кандидатстване по процедурата, Декларацията се попълва и подписва от всички лица с право да представляват кандидата, независимо дали се представляват заедно 

и/или поотделно.

Видно от извършена служебна проверка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, юридическото лице се представлява от Даниела Бойкова Сиракова-Каролева, в качеството 

й на Управител и Матиас Хаберцетл, в качеството му на прокурист.

Към проектното предложение не е представена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 3), попълнена и подписана от Матиас Хаберцетл.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 3), 

попълнена и подписана от Матиас Хаберцетл.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

13 BG16RFOP002-2.077-0203 ХРОМОЛАЙН ДЕЛИВЪРИ 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 № 1 

и Критерий № 2 от Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Подаденият чрез ИСУН 2020 Формуляр за кандидатстване e подписан с КЕП с автор Борислав Димитров Алмишев и титуляр "БДА-КОНСУЛТ" ЕООД, юридическото лице, различно от кандидата.

Съгласно извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията към датата на подаване на проектното предложение е 

установено, че кандидатът се представлява ЗАЕДНО от БОБИ КЪРТСАЙДИС и ТАНЯ МИТКОВА АНДРЕЕВА. Проектното предложение e подписанo с КЕП само от БОБИ КЪРТСАЙДИС. Към Формуляра за 

кандидатстване не е представено изрично пълномощно от лицето с право да представлява кандидата ТАНЯ МИТКОВА АНДРЕЕВА, с което се упълномощава БОБИ КЪРТСАЙДИС да подаде проектното 

предложение по процедурата с КЕП.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил изрично пълномощно от лицето с право да представлява кандидата ТАНЯ МИТКОВА АНДРЕЕВА, с което се 

упълномощава БОБИ КЪРТСАЙДИС да подаде проектното предложение по процедурата с КЕП.

Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 6 към Условията за кандидатстване): при несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното 

предложение се отхвърля.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, 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 в) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 5 

от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 24, подт. в) от Условията за кандидатстване по процедурата, Декларацията се попълва и подписва от всички лица с право да представляват кандидата, независимо дали се представляват заедно 

и/или поотделно.

Видно от извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, юридическото лице се представлява ЗАЕДНО от БОБИ КЪРТСАЙДИС и ТАНЯ МИТКОВА 

АНДРЕЕВА.

Към проектното предложение е представена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 3), която е попълнена и подписана само от ТАНЯ 

МИТКОВА АНДРЕЕВА. Не е представена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 3), попълнена и подписана от БОБИ КЪРТСАЙДИС.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 3), 

попълнена и подписана от БОБИ КЪРТСАЙДИС.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.



14 BG16RFOP002-2.077-0219 ТЕХНОМОНТАЖ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е април 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец април 2019 г. е 832166,09 лв., а за месец април 2020 г. е 1122740,63 лв. съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец април 2020 г., спрямо оборота за април 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

15 BG16RFOP002-2.077-0284 "БИЛДИНГ-ТД"ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е май 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец май 2019 г. е 766196,72 лв., а за месец май 2020 г. е 1063891,30 лв. съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец май 2020 г., спрямо оборота за май 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

16 BG16RFOP002-2.077-0323 СТЕСА ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 2019г., е март 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец март 2019 г. е 492408,17 лв., а за месец март 2020 г. е 481961,72 лв. съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец март 2020 г., спрямо оборота за март 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

17 BG16RFOP002-2.077-0341 ХРАНСЕРВИЗИНЖЕНЕРИНГ АД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 18 от Критерии и методология за оценка на проектни 

предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване 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 предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, която 

съгласно КИД 2008 (Приложение 8) попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва: 10.91. „Производство на 

готови храни за животни”.

В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 46.90 „Неспециализирана търговия на едро“. Съгласно извършената служебна 

проверка от НСИ, кодът на икономическа дейност на кандидата е 10.91 „Производство на готови храни за животни”. 

В съответствие с Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност, като кодът на основна икономическа дейност ще се 

проверява въз основа на данни за 2019 г. Източник на проверка относно кода на основна икономическа дейност е посоченото от кандидатите във Формуляра за кандидатстване (т. 1 „Данни за кандидата“, 

поле „Код на организацията по КИД-2008“) и служебни проверки от НСИ /Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ/ Мониторстат кодът на основна икономическа 

дейност на кандидата за 2019 г. е недопустим, проектното предложение се отхвърля.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

18 BG16RFOP002-2.077-0351 АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ ООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 20 от Критерии и методология за оценка на проектни 

предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване, подкрепа по процедурата за подбор на проекти не могат да получават кандидати, които са предприятия, кандидатстващи за финансиране на 

икономическа дейност, попадаща във финансовия сектор (сектор К „Финансови и застрахователни дейности“ съгласно КИД-2008), както и такива, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, 

попадаща в раздел 92 „Организиране на хазартни игри“ съгласно КИД-2008.

В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 55.10 „Хотели и подобни места за настаняване“. Съгласно извършената 

служебна проверка от НСИ, кодът на икономическа дейност на кандидата е 92.00 „Организиране на хазартни игри“. 

В съответствие с Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност, като кодът на основна икономическа дейност ще се 

проверява въз основа на данни за 2019 г. Източник на проверка относно кода на основна икономическа дейност е посоченото от кандидатите във Формуляра за кандидатстване (т. 1 „Данни за кандидата“, 

поле „Код на организацията по КИД-2008“) и служебни проверки от НСИ /Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ/ Мониторстат кодът на основна икономическа 

дейност на кандидата за 2019 г. е недопустим, проектното предложение се отхвърля.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.



19 BG16RFOP002-2.077-0355 УНИКАРТ  ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 1), в която е налице несъответствие на данните в т.2 със 

статуса на предприятието в т.3. В т. 2 от Декларацията, за показателите „годишен оборот“ и „стойност на активите“, са отбелязани клетки с код „В“, което определя предприятието като „малко предприятие“. В 

т.3 от Декларацията е отбелязана клетка с код „С“ за „средно предприятие“.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, в която е отбелязал клетки 

с код „В“, което определя предприятието като „малко предприятие“ в т.2, както и в т.3 от декларацията е отбелязана клетка с код „В“ за „малко предприятие“.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

20 BG16RFOP002-2.077-0396 КЕЙ ДИФУЖЪН ООД

 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 № 3 от  

Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Към проектното предложение не е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не представя Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“. 

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

21 BG16RFOP002-2.077-0408 ПЛАСТИК СОФИЯ

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е април 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец април 2019 г. е 2628844,72 лв., а за месец април 2020 г. е 2188322,57 лв. съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец април 2020 г., спрямо оборота за април 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

22 BG16RFOP002-2.077-0434 АУТО ХЕЛП ООД

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 № 3 

от  Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 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, в която не са декларирани обстоятелствата по т.1 относно 

"независимо предприятие", "предприятие-партньор" или "свързано предприятие".

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът представя Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, която е коректно попълнена, 

но квалифицираният електронен подпис (КЕП), с който е подписана Декларацията, е невалиден. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“. Допълнително следва да се има 

предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, 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) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 4 

от  Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Към проектното предложение е представена Декларация за финансовите данни, която не е попълнена по одобрения образец, приложение към Условията за кандидатсване по настоящата процедура.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът представя Декларация за финансовите данни, която е коректно попълнена по образец (Приложение 2), но квалифицираният 

електронен подпис (КЕП), с който е подписана Декларацията, е невалиден. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“. Допълнително следва да се има 

предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата 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 в) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 5 

от  Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Към проектното предложение е представена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение, която не е попълнена по одобрения образец, приложение към 

Условията за кандидатсване по настоящата процедура.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът представя Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение, която е коректно 

попълнена по образец (Приложение 3), но квалифицираният електронен подпис (КЕП), с който е подписана Декларацията, е невалиден. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“. Допълнително следва да се има 

предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, 

проектното предложение се отхвърля.



23 BG16RFOP002-2.077-0447 АРГО ПРИМА ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена и подписана от Дария Трифонова Тучева - Ангелова, в 

качеството й на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството е със статус "малко предприятие“. В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на "малко предприятие", който се 

потвърждава от посочената информация в т. 2 относно показателите годишен оборот и стойност на активите на дружеството-кандидат за 2019 финансова година.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с 

изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

24 BG16RFOP002-2.077-0450 ТОПАЛОВ ТРАНСПОРТ ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е април 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец април 2019 г. е 1306224,23 лв., а за месец април 2020 г. е 1212547,79 лв. съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец април 2020 г., спрямо оборота за април 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

25 BG16RFOP002-2.077-0456
СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ 

ФЛОТ  АД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е май 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец май 2019 г. е 131074,47 лв., а за месец май 2020 г. е 250336,76 лв. съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец май 2020 г., спрямо оборота за май 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

26 BG16RFOP002-2.077-0465 Р И Н ТРАНС-РАНГЕЛОВ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена и подписана от ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ РАНГЕЛОВ, в 

качеството му на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството РИН ТРАНС-РАНГЕЛОВ ЕООД е със статус "малко предприятие". В т. 2 от Декларацията, за показателите „годишен 

оборот“ и „стойност на активите“, са отбелязани клетки с код „В“, което определя предприятието като „малко предприятие“. В т.3 от Декларацията е отбелязана клетка с код „С“ за „средно предприятие“.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил документи за две финансови години назад, предхождащи годината по т.2 (2019 г.), от които не може да се определи 

категорията на предприятието.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

27 BG16RFOP002-2.077-0474 ДЕЙЗИ 79 ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, подписана от ДЕСИСЛАВА ПЕТКОВА БОЧЕВА, в качеството й на лице с 

право да представлява кандидата, съгласно която дружеството е със статус "микро предприятие". В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на микро предприятие, който се потвърждава от 

посочената информация в т. 2 относно показателите годишен оборот и стойност на активите на дружеството-кандидат за 2019 финансова година.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.



28 BG16RFOP002-2.077-0476 ОЛИМПОС - 99 ООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 16 и Критерий № 18 от Критерии и методология за оценка 

на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване 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:

- предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в обхвата на Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение 7);

- предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 (Приложение 8) попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни 

продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва: 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”.

В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 10.39 „Преработка и консервиране на други плодове и зеленчуци, без готови 

ястия“. Информацията за кода на дейност на кандидата се потвърждава и от извършена служебна проверка от НСИ.

Видно от Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение 7 към Условията за кандидатстване) дейността, осъществявана от кандидата попада в Глава 20 „Изделия от 

зеленчуци, плодове или други части от растения“, а съгласно КИД 2008 (Приложение 8 към Условията за кандидатстване), извършва основната си икономическа дейност в Сектор С, 10.3 „Преработка и 

консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

29 BG16RFOP002-2.077-0479
ГЛОБАЛ РИТЕЙЛ ХОЛДИНГ 

ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е юни 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец юни 2019 г. е 1223691,27 лв., а за месец юни 2020 г. е 1019209,68 лв. съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец юни 2020 г., спрямо оборота за юни 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

30 BG16RFOP002-2.077-0499 ПОПИМОНИ 2010 ООД

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 № 5 от 

Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 24, подт. в) от Условията за кандидатстване по процедурата, Декларацията се попълва и подписва от всички лица с право да представляват кандидата, независимо дали се представляват заедно 

и/или поотделно.

Видно от извършена служебна проверка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, юридическото лице се представлява от ИЛИЯН МАНОЛОВ ПЕТКОВ и ЕЛЕНА МАНОЛОВА 

ТОДЕВА.

Към проектното предложение не е представена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 3), попълнена и подписана от ЕЛЕНА МАНОЛОВА 

ТОДЕВА.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 3), 

попълнена и подписана от ЕЛЕНА МАНОЛОВА ТОДЕВА.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

31 BG16RFOP002-2.077-0512 СИСТЕМА ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена и подписана от СТОЯН ЛЮБОМИРОВ МАНЧОРОВ, в 

качеството му на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството СИСТЕМА ЕООД е със статус "малко предприятие". В т. 2 от Декларацията, за показателите „годишен оборот“ и „стойност 

на активите“, са отбелязани клетки с код „В“, което определя предприятието като „малко предприятие“. В т.3 от Декларацията е отбелязана клетка с код „С“ за „средно предприятие“.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, в която отново е отбелязал 

клетки с код „В“, което определя предприятието като „малко предприятие“ в т.2, както и в т.3 от декларацията е отбелязана клетка с код „В“ за „малко предприятие“.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

 

32 BG16RFOP002-2.077-0528
БЪРЗО  ХРАНЕНЕ - МЛАДОСТ 

ООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, подписана от ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, в качеството му на лице 

с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството е със статус „малко предприятие“. В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на малко предприятие, който се потвърждава от 

посочената информация в т. 2 относно показателите годишен оборот и стойност на активите на дружеството-кандидат за 2019 финансова година.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с 

изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.



33 BG16RFOP002-2.077-0654 РОАН 90 ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Към проектното предложение е представена Декларация за финансовите данни, която не е по образец.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът представя Декларация за финансовите данни (Приложение 2), като съгласно раздел II от същата,  избраният месец, за който се отчита 

спада в оборота спрямо същия месец за 2019г., е март 2020 г. Оборотът на кандидата за месец март 2019 г. е 737 048,31 лева, а за месец март 2020 г. е 647 440,12 лева, съгласно предоставена информация 

от Националната агенция по приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС. Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец март 2020 г., спрямо оборота за март 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

 


34 BG16RFOP002-2.077-0661 МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е април 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец април 2019 г. е 90441,00 лв., а за месец април 2020 г. е 73184,68 лв. съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец април 2020 г., спрямо оборота за април 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

35 BG16RFOP002-2.077-0686 АЛЕС ООД

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 № 5 от 

Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 24, подт. в) от Условията за кандидатстване по процедурата, Декларацията се попълва и подписва от всички лица с право да представляват кандидата, независимо дали се представляват заедно 

и/или поотделно.

Видно от извършена служебна проверка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, юридическото лице се представлява от ЙОАНА АНГЕЛОВА ДЕЛЧЕВА и АНГЕЛ ИВАНОВ 

ХИНКОВ.

Към проектното предложение не е представена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 3), попълнена и подписана от ЙОАНА АНГЕЛОВА 

ДЕЛЧЕВА.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 3), 

попълнена и подписана от ЙОАНА АНГЕЛОВА ДЕЛЧЕВА.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

36 BG16RFOP002-2.077-0703
ЕТ АРГО-КОНТАР - МИЛКО 

ДРАГАНОВ

1. Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, подписана от МИЛКО ДИМИТРОВ ДРАГАНОВ, в качеството му на лице 

с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството е със статус "микро предприятие". В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на микро предприятие, който се потвърждава от 

посочената информация в т. 2 относно показателите годишен оборот и стойност на активите на дружеството-кандидат за 2019 финансова година.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с 

изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

2. Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна 

декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо 

приходи“).

Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация с вх.номер: № 2217И0245702/ 11.06.2020 г. съгласно предоставена информация от Националната агенция по 

приходите, е 922 506,00 лева.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

37 BG16RFOP002-2.077-0729 СТРОЙ МОНТАЖ МН ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна 

декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо 

приходи“).

Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация с вх.номер: № 2300И0167726/ 15.06.2020 г. съгласно предоставена информация от Националната агенция по 

приходите, е 951 081,54 лева.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.



38 BG16RFOP002-2.077-0766 ГЛОБАЛ ТРАНС ТРЕЙД ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е февруари 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец февруари 2019 г. е 1312675,19 лв., а за месец февруари 2020 г. е 1801523,64 лв. съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с 

данните от Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец февруари 2020 г., спрямо оборота за месец февруари 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

39 BG16RFOP002-2.077-0795 АНДРЕЕВ ООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия,  подписана от МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ АНДРЕЕВ, в качеството му на 

лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството е със статус "малко предприятие“. В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на малко предприятие, който се потвърждава от 

посочената информация в т. 2 относно показателите годишен оборот и стойност на активите на дружеството-кандидат за 2019 финансова година.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с 

изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

40 BG16RFOP002-2.077-0796 "МАРИДЕЛ 2012" ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е февруари 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец февруари 2019 г. е 572948,56 лв., а за месец февруари 2020 г. е 1244076,04 лв. съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с 

данните от Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец февруари 2020 г., спрямо оборота за месец февруари 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

41 BG16RFOP002-2.077-0801 ВИТЕКС-90 ЕООД

Кандидатът попада сред недопустимите кандидати съгласно чл. 3, ал. 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета. 

Съгласно чл.3, ал.3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013, Европейският фонд за регионално развитие не предоставя подкрепа за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия. 

В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с 

хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия. Кодът на икономическа дейност на кандидата се потвърждава и от извършената служебна проверка от НСИ.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил разяснение, съгласно което част от дейността му включва търговия с тютюневи изделия.

Предвид изложеното, кандидатът не може да получи безвъзмездна финансова помощ по процедурата.

42 BG16RFOP002-2.077-0817 ДАМАСЦЕНА ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 17 от Критерии и методология за оценка на проектни 

предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване 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:

- предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.

В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 20.53 Производство на етерични масла. Информацията за кода на дейност на 

кандидата се потвърждава и от извършена служебна проверка от НСИ.

В т.5 "Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение", кандидадът е представил описание на дейността си, което включва отглеждане, изкупуване, преработка на розов цвят и 

производство на етерични масла и води.  

Видно от Използвани съкращения и основни дефиниции (Приложение 10 към Условията за кандидатстване), дейността, осъществявана от кандидата попада в дефиницията за преработка на "недървесни 

горски продукти", в частта лечебни и ароматни растения или части от тях. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

43 BG16RFOP002-2.077-0849 Д И М ИНВЕСТМЪНТ ООД

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 № 3 от  

Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 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 лицето с право да представлява кандидата КРАСИМИР 

СТАМАТОВ КРЪСТЕВ, в която е налице несъответствие на данните в т.2 със статуса на предприятието в т.3, като не са предоставени данни за всяка финансова година, предхождаща годината по т.2, докато 

данни от две поредни финансови години потвърдят параметрите, въз основа на които е деклариран статуса в т.3.

В т. 2 от Декларацията, за показателите „годишен оборот“ и „стойност на активите“, са отбелязани клетки с код „В“, което определя предприятието като „малко предприятие“. В т.3 от Декларацията е 

отбелязана клетка с код „С“ за „средно предприятие“. 

Съгласно указанията по т. 4. от Декларацията, в случай на несъответствие на данните в т.2 със статуса на предприятието в т.3, към Декларацията задължително се предоставят данни за всяка финансова 

година, предхождаща годината по т.2, докато данни от две поредни финансови години потвърдят параметрите, въз основа на които е деклариран статуса в т.3. 

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил допълнителни документи в указания срок. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“. 

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.



44 BG16RFOP002-2.077-0851 "Завод за хартия Белово" АД

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, букви а), б), в) и г) от Условията за кандидатстване по процедурата и 

Критерий № 3, Критерий № 4 и Критерий № 5 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Към проектното предложение са представени Декларация за финансовите данни (Приложение 2) и Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение 

(Приложение 3), които не са по образец, съгласно настоящата процедура.

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 1), в която в т.2 от същата не е посочена последната 

приключила финансова година, за която се декларират данни, както и не е отбелязан статусът на предприятието в т.3.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 1), 

Декларация за финансовите данни (Приложение 2) и Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 3).

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“. 

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

45 BG16RFOP002-2.077-0869

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ"СВЕТА 

ЕКАТЕРИНА"-ДИМИТРОВГРАД 

ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване, допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

В резултат на извършена служебна проверка в Търговския регистър е установено, че ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД е 100% собственик на капитала в предприятието-кандидат "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ"СВЕТА ЕКАТЕРИНА"-ДИМИТРОВГРАД" ЕООД. Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.9 от Закона за малките и средните предприятия едно предприятие не може да се смята за малко и средно 

предприятие, по смисъла на чл. 3 от ЗМСП, ако 25 на сто или повече от капитала или от броя на гласовете в общото събрание се контролират пряко или непряко, заедно или поотделно от един или повече 

държавни органи, с изключение на случаите посочени в чл.4, ал. 4 от ЗМСП. 

Предвид изложеното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

46 BG16RFOP002-2.077-0882 ЖОКЕЙ ООД

Кандидатът попада сред недопустимите кандидати съгласно чл. 3, ал. 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета. 

Съгласно чл.3, ал.3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013, Европейският фонд за регионално развитие не предоставя подкрепа за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия. 

В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с 

хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия. Кодът на икономическа дейност на кандидата се потвърждава и от извършената служебна проверка от НСИ.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил разяснение, съгласно което част от дейността му включва търговия с тютюневи изделия.

Предвид изложеното, кандидатът не може да получи безвъзмездна финансова помощ по процедурата.

47 BG16RFOP002-2.077-0900 РАМЗИСТРОЙ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е юни 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец юни 2019 г. е 434154,28 лв., а за месец юни 2020 г. е 489218,59 лв. съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец юни 2020 г., спрямо оборота за юни 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

48 BG16RFOP002-2.077-0904 ОРГАНИК КОМЕРС ЕООД

1. Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия,  подписана от Николай Георгиев Халачев, в качеството му на лице с 

право да представлява кандидата, съгласно която дружеството е със статус "микро предприятие". В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на микро предприятие, който се потвърждава от 

посочената информация в т. 2 относно показателите годишен оборот и стойност на активите на дружеството-кандидат за 2019 финансова година.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с 

изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

2. Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна 

декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо 

приходи“).

Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация с вх.номер: № 2700И0178736/ 18.05.2020 г. съгласно предоставена информация от Националната агенция по 

приходите, е 266 604,66 лева.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.



49 BG16RFOP002-2.077-0916 КЯШИФ ЕООД

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 № 5 от 

Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 24, подт. в) от Условията за кандидатстване по процедурата, Декларацията се попълва и подписва от всички лица с право да представляват кандидата, независимо дали се представляват заедно 

и/или поотделно.

Видно от извършена служебна проверка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, юридическото лице се представлява от КЯШИФ АХМЕД КЯШИФ.

Към проектното предложение е представена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 3), но е използван образец от друга процедура.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 3), която 

не е подписана от лицето с право да представлява кандидата.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

50 BG16RFOP002-2.077-0930 ТЕТБРЮЛЕ 2 ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е май 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец май 2019 г. е 106886,01 лв., а за месец май 2020 г. е 87730,51 лв. съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец май 2020 г., спрямо оборота за месец май 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

51 BG16RFOP002-2.077-0933 СИЛВЕНА КАМЕНОВА ЕООД

Кандидатът попада сред недопустимите кандидати съгласно чл. 3, ал. 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета. 

Съгласно чл.3, ал.3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013, Европейският фонд за регионално развитие не предоставя подкрепа за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия. 

В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 47.19 "Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни 

стоки“. Съгласно извършената служебна проверка от НСИ, кодът на икономическа дейност на кандидата е 47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и 

тютюневи изделия“. 

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил разяснение, удостоверяващо спазването на горепосоченото ограничение.

Предвид изложеното, кандидатът не може да получи безвъзмездна финансова помощ по процедурата.

52 BG16RFOP002-2.077-0955 БУЛКАРТО ЕООД

Кандидатът попада сред недопустимите кандидати съгласно чл. 3, ал. 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета. 

Съгласно чл.3, ал.3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013, Европейският фонд за регионално развитие не предоставя подкрепа за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия. 

В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 46.39 "Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и 

тютюневи изделия". Кодът на икономическа дейност на кандидата се потвърждава и от извършената служебна проверка от НСИ.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил разяснение, съгласно което част от дейността му включва търговия с тютюневи изделия.

Предвид изложеното, кандидатът не може да получи безвъзмездна финансова помощ по процедурата.

53 BG16RFOP002-2.077-0956 СТЕЙ - 99 ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, подписана от ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ИВАНОВА, в качеството й на лице с 

право да представлява кандидата, съгласно която дружеството е със статус "малко предприятие“. В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на малко предприятие, който се потвърждава от 

посочената информация в т. 2 относно показателите годишен оборот и стойност на активите на дружеството-кандидат за 2019 финансова година.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

54 BG16RFOP002-2.077-0958
ЗАХАРЕН КОМБИНАТ - ПЛОВДИВ 

АД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 16 от Критерии и методология за оценка на проектни 

предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване 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:

- предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в обхвата на Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение 7);

В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 10.82 „Производство на какао, шоколадови и захарни изделия“, което се 

потвърждава и от извършената служебна проверка от НСИ. 

Заявеният Код на организацията по КИД 2008 - 10.82 „Производство на какао, шоколадови и захарни изделия“, попада в обхвата на Приложение I към Договора за създаване на европейската общност, ГЛАВА 

18, 18.01 „Какао на зърна, цели и начупени, сурови или печени“, респективно 18.02 „Какаови шушулки, обвивки, люспи и отпадъци“.

До кандидата е изпратено уведомление за установени нередовности с цел изискване на конкретна и подробна информация относно дейностите, които ще се финансират със заявената безвъзмездна помощ по 

проекта, както и финалните продукти, които ще се произвеждат от тези дейности.

В рамките на установения краен срок, кандидатът не е представил допълнителни документи.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.



55 BG16RFOP002-2.077-0971 ДЪГА ПЛЮС ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е май 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец май 2019 г. е 332094,16 лв., а за месец май 2020 г. е 266671,08 лв. съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец май 2020 г., спрямо оборота за месец май 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

56 BG16RFOP002-2.077-0984 ЕГНАТИЯ   БЪЛГАРИЯ ЕООД

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 № 3 от  

Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Към проектното предложение не е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът отново не е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

58 BG16RFOP002-2.077-1022 ЕРИА ЕООД

Кандидатът попада сред недопустимите кандидати съгласно чл. 3, ал. 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета. 

Съгласно чл.3, ал.3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013, Европейският фонд за регионално развитие не предоставя подкрепа за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия. 

В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с 

хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия. Кодът на икономическа дейност на кандидата се потвърждава и от извършената служебна проверка от НСИ.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил разяснение, удостоверяващо спазването на горепосоченото ограничение.

Предвид изложеното, кандидатът не може да получи безвъзмездна финансова помощ по процедурата.

59 BG16RFOP002-2.077-1030 М.М.ТРЕЙД ЕООД

Кандидатът попада сред недопустимите кандидати съгласно чл. 3, ал. 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета. 

Съгласно чл.3, ал.3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013, Европейският фонд за регионално развитие не предоставя подкрепа за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия. 

В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с 

хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия. Кодът на икономическа дейност на кандидата се потвърждава и от извършената служебна проверка от НСИ.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил разяснение, съгласно което част от дейността му включва търговия с тютюневи изделия.

Предвид изложеното, кандидатът не може да получи безвъзмездна финансова помощ по процедурата.

BG16RFOP002-2.077-0999 Феритранс ЕООД

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 № 3 

от  Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 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, която е попълнена от лицето с право да представлява кандидата, но 

е подписана с КЕП на упълномощено лице.  

В допълнение, в т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на микро предприятие, който се потвърждава от посочената информация в т. 2 относно показателите годишен оборот и стойност на активите 

на дружеството-кандидат за 2019 финансова година.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“. 

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, 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) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 4 

от  Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Към проектното предложение е представена Декларация за финансовите данни, която не е подписана от лицето с право да представлява кандидата.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларация за финансовите данни, която е попълнена от лицето с право да представлява кандидата, но е подписана с 

КЕП на упълномощено лице. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“. 

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата 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 в) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 5 

от  Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Към проектното предложение е представена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение, която не е подписана от лицето с право да представлява 

кандидата.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение, която е попълнена от 

лицето с право да представлява кандидата, но е подписана с КЕП на упълномощено лице.   

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“. 

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, 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 № 6 

от  Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Към проектното предложение е представена Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НАП на УО по служебен път, която не е подписана от лицето с право да представлява 

кандидата.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НАП на УО по служебен път, която е попълнена 

от лицето с право да представлява кандидата, но е подписана с КЕП на упълномощено лице.  

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“. 

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
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60 BG16RFOP002-2.077-1044 ВИ АЙ МЕНИДЖМЪНТ ООД

Кандидатът попада сред недопустимите кандидати съгласно чл. 3, ал. 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета. 

Съгласно чл.3, ал.3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013, Европейският фонд за регионално развитие не предоставя подкрепа за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия. 

В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 47.19 "Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни 

стоки“. Съгласно извършената служебна проверка от НСИ, кодът на икономическа дейност на кандидата е 47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и 

тютюневи изделия“. 

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил разяснение, съгласно което част от дейността му включва търговия с тютюневи изделия.

Предвид изложеното, кандидатът не може да получи безвъзмездна финансова помощ по процедурата.

61 BG16RFOP002-2.077-1048 КМД ЛОДЖИСТИКС ООД

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 № 3 от  

Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 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, която е невалидно подписана с КЕП от лице с право да представлява 

кандидата.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът отново е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, която е невалидно 

подписана с КЕП от лице с право да представлява кандидата.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

62 BG16RFOP002-2.077-1055 ПАРКЕТЕН СВЯТ ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е май 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец май 2019 г. е 857882,98 лв., а за месец май 2020 г. е 698273,62 лв. съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец май 2020 г., спрямо оборота за месец май 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

63 BG16RFOP002-2.077-1061 "Форевър стил 2013" ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е април 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец април 2019 г. е 79 782, 80 лева, а за месец април 2020 г. е 128 517,15 лева, съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните 

от Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец април 2020 г., спрямо оборота за април 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

64 BG16RFOP002-2.077-1089 МАКСИМУМ - 2009 ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, която не е подписана от лице с право да представлява кандидата.

След изпратено уведомление за установени нередовности,  кандидатът представя Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена и подписана от ЗЮРЕ 

ИСМЕТ АХМЕД, в качеството му на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството е със статус "микропредприятие". В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на 

"микропредприятие", който се потвърждава от посочената информация в т. 2 относно показателите годишен оборот и стойност на активите на дружеството-кандидат за 2019 финансова година.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

65 BG16RFOP002-2.077-1110 СПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, която не е подписана с валиден КЕП, като същата съдържа сканирано 

изображение на електронен подпис.

След изпратено уведомление за установени нередовности,  кандидатът представя Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена и подписана от 

ВАЛЕРИ ЛЮБЕНОВ ПОПОВ, в качеството му на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството е със статус "малко предприятие". В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на 

малко предприятие", който се потвърждава от посочената информация в т. 2 относно показателите годишен оборот и стойност на активите на дружеството-кандидат за 2019 финансова година.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.



66 BG16RFOP002-2.077-1111 ВИЛАЗ ГРУП ООД

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 № 3 от  

Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 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 1), която е попълнена от лицето с право да 

представлява кандидата ВАСИЛ ИВАНОВ ЛАЗАРОВ, но е подписана с квалифициран електронен подпис (КЕП) с автор и титуляр ТЕМЕНУЖКА ПАВЛОВА ЖЕКОВА - физическо лице, различно от официалния 

представляващ.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 1), 

попълнена и подписана от лице с право да представлява кандидата. Приложена е  Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 1), която е 

попълнена от лицето с право да представлява кандидата ВАСИЛ ИВАНОВ ЛАЗАРОВ, но отново е подписана с квалифициран електронен подпис (КЕП) с автор и титуляр ТЕМЕНУЖКА ПАВЛОВА ЖЕКОВА.

В съответствие с Условията за кандидатстване по процедурата, официалният/те представител/и на кандидата няма/т право да упълномощава/т други лица да подписват декларациите по т. 24, букви а/, б/, в/ и 

г/, тъй като с тях се декларират данни, които деклараторът/ите декларира/т в лично качество или съответно данни за представляваното от него/тях юридическо лице, като за верността им се носи наказателна 

отговорност, която също е лична.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“. 

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

67 BG16RFOP002-2.077-1115

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

Д-Р ПИСАНЕЦ ООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква e) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от  

Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Към проектното предложение не е представена Оборотна ведомост за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г., от които да е виден оборотът на предприятието от икономическата дейност/и, 

освободена/и от регистрация по ЗДДС. 

Кандидатът следва да избере един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни, попълнена по образец (Приложение 2), подписана с КЕП от лицето с право да представлява кандидата и приложена в т.6 към Формуляра за 

кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 2019г., е март 2020 г.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Оборотна ведомост за месец март 2020 г. и Оборотна ведомост за месец март 2019 г., от които да е виден оборотът на 

предприятието от икономическата дейност/и, освободена/и от регистрация по ЗДДС. Приложени са Оборотна ведомост за месец април 2020 г. и Оборотна ведомост за месец април 2019 г., както и нова 

Декларация за финансовите данни, в която кандидатът е декларирал месец от 2020, респективно 2019 г., по отношение на който следва да се отчита спада в оборота, различен спрямо първоначално 

представената към проектното предложение Декларация за финансовите данни, а именно месец април, вместо месец март. 

В съответствие с разпоредбите на чл. 34, ал.2 от ЗУСЕСИФ, отстраняването на нередовностите не може да води до подобряване на качеството на проектното предложение.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“. 

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

68 BG16RFOP002-2.077-1144 СТАФ  КОМПАНИ ЕООД

1. Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, която е попълнена от лицето с право да представлява кандидата, но 

е подписана с КЕП от лице без право да представлява кандидата.  

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, в която е отбелязал статус 

на "малко предприятие" в т.3, който се потвърждава и от посочената информация в т. 2. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

2.  Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка 

на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Към проектното предложение е представена Декларация за финансовите данни, която не е по образец.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът представя Декларация за финансовите данни (Приложение 2), като съгласно раздел II от същата,  избраният месец, за който се отчита 

спада в оборота спрямо същия месец за 2019г., е април 2020 г. Оборотът на кандидата за месец април 2019 г. е 45532,31 лева, а за месец април 2020 г. е 42920,68 лева, съгласно предоставена информация 

от Националната агенция по приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС. Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец април 2020 г., спрямо оборота за април 

2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.



69 BG16RFOP002-2.077-1152 "Робсов" ЕООД

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 № 4 

от  Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Към проектното предложение е представена Декларация за финансовите данни, която не е попълнена по одобрения образец, приложение към Условията за кандидатсване по настоящата процедура.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил допълнителни документи в указания срок. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“. 

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, 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 в) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 5 

от  Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Към проектното предложение е представена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение, която не е попълнена по одобрения образец, приложение към 

Условията за кандидатсване по настоящата процедура.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил допълнителни документи в указания срок.  

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“. 

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата 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 г) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 

от  Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Към проектното предложение е представена Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НАП на УО по служебен път, която не е попълнена по одобрения образец, приложение към 

Условията за кандидатсване по настоящата процедура.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил допълнителни документи в указания срок. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“. 

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

70 BG16RFOP002-2.077-1159

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 

ОНКОЛОГИЯ - ХАСКОВО ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване, допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

В резултат на извършена служебна проверка в Търговския регистър е установено, че ОБЩИНА ХАСКОВО е 100% собственик на капитала в предприятието-кандидат "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ - ХАСКОВО" ЕООД. Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.9 от Закона за малките и средните предприятия едно предприятие не може да се смята за малко и средно предприятие, по 

смисъла на чл. 3 от ЗМСП, ако 25 на сто или повече от капитала или от броя на гласовете в общото събрание се контролират пряко или непряко, заедно или поотделно от един или повече държавни органи, с 

изключение на случаите посочени в чл.4, ал. 4 от ЗМСП. 

Предвид изложеното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

71 BG16RFOP002-2.077-1162 НД МЕНИДЖМЪНТ ООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 20 от Критерии и методология за оценка на проектни 

предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване, подкрепа по процедурата за подбор на проекти не могат да получават кандидати, които са предприятия, кандидатстващи за финансиране на 

икономическа дейност, попадаща във финансовия сектор (сектор К „Финансови и застрахователни дейности“ съгласно КИД-2008), както и такива, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, 

попадаща в раздел 92 „Организиране на хазартни игри“ съгласно КИД-2008.

В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 64.92 "Други форми на предоставяне на кредит". Кодът на икономическа 

дейност на кандидата се потвърждава и от извършената служебна проверка от НСИ.

Видно от Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), дейностите включени в код 64.92 попадат в сектор К "Финансови и застрахователни дейности".

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

72 BG16RFOP002-2.077-1169 ОМЕГА ООД

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 № 5 от 

Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 24, подт. в) от Условията за кандидатстване по процедурата, Декларацията се попълва и подписва от всички лица с право да представляват кандидата, независимо дали се представляват заедно 

и/или поотделно.

Видно от извършена служебна проверка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, юридическото лице се представлява от АНДРЕЙ ЛЮБОМИРОВ СТЕФАНОВ и ДАНЧО 

ЕМАНУИЛОВ МАРИНОВ.

Към проектното предложение не е представена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 3), попълнена и подписана от ДАНЧО 

ЕМАНУИЛОВ МАРИНОВ.

След изпратено искане за отстраняване на нередовност, кандидатът не е представил  Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 3), 

попълнена и подписана от  ДАНЧО ЕМАНУИЛОВ МАРИНОВ. Представен е единствено КЕП, с който е подписан документ, без към него да е прикачено съдържание. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.



73 BG16RFOP002-2.077-1178
ГЛОБЪЛ КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ 

АД

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 № 3 

от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена и подписана от Димитър Богомилов Ангелов, в качеството 

му на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството ГЛОБЪЛ КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ АД  е със статус "малко предприятие". В т. 2 от Декларацията, за показателите „годишен оборот“ и 

„стойност на активите“, са отбелязани клетки с код „В“ и „С“, което определя предприятието като „малко предприятие“. В т.3 от Декларацията е отбелязана клетка с код „С“ за „средно предприятие“.

След изпратеното уведомление за установени нередовности,  кандидатът не е представил съответната информация или нова, коректно попълнена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 

малките и средните предприятия.  

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, 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 в) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 5 

от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 24, подт. в) от Условията за кандидатстване по процедурата, Декларацията се попълва и подписва от всички лица с право да представляват кандидата, независимо дали се представляват заедно 

и/или поотделно.

Видно от извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, юридическото лице се представлява от Димитър Богомилов Ангелов, в качеството му на 

изпълнителен директор и Константин Ангелов Будев, в качеството му на прокурист.

Към проектното предложение не е представена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 3), попълнена и подписана от  Константин 

Ангелов Будев.

След изпратено искане за отстраняване на нередовност, кандидатът не е представил Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 3), 

попълнена и подписана от  Константин Ангелов Будев. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

74 BG16RFOP002-2.077-1189 НЕЛКО БЪЛГАРИЯ ЕООД

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 № 1 и 

Критерий № 2 от Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Подаденият чрез ИСУН 2020 Формуляр за кандидатстване e подписан с КЕП с автор Борислав Димитров Алмишев и титуляр "БДА-КОНСУЛТ" ЕООД, юридическото лице, различно от кандидата.

Към проектното предложение не е представено Изрично пълномощно за подаване на проектното предложение - попълнено по образец (Приложение 5). Представен е Квалифициран електронен подпис (КЕП) с 

отделена сигнатура (detached signature) без съдържание.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил пълномощно, което не следва образеца съгласно Условията за кандидатстване по процедурата.

Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 6 към Условията за кандидатстване): при несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното 

предложение се отхвърля.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

75 BG16RFOP002-2.077-1217 МАРИАННА ЕООД

Кандидатът попада сред недопустимите кандидати съгласно чл. 3, ал. 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета. 

Съгласно чл.3, ал.3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013, Европейският фонд за регионално развитие не предоставя подкрепа за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия. 

В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 47.11 "Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с 

хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия". Кодът на икономическа дейност на кандидата се потвърждава и от извършената служебна проверка от НСИ.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил разяснение, удостоверяващо спазването на горепосоченото ограничение.

Предвид изложеното, кандидатът не може да получи безвъзмездна финансова помощ по процедурата.

76 BG16RFOP002-2.077-1241 ЕКСПРЕС СЕРВИЗ-ООД ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е май 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец май 2019 г. е 445 321,27 лева, а за месец май 2020 г. е 466 434,08 лева, съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец май 2020 г., спрямо оборота за май 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.



77 BG16RFOP002-2.077-1251 ИМЕА ГРУП ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е май 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец май 2019 г. е 463 431,82 лева, а за месец май 2020 г. е 505 743,82 лева, съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец май 2020 г., спрямо оборота за май 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

78 BG16RFOP002-2.077-1258 СЪНМАКС ООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, подписана от РАДОСЛАВА ВАСИЛЕВА СТАНКОВА-АТАНАСОВА, в 

качеството й на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството е със статус "малко предприятие“ за 2019 финансова година. В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на 

"малко предприятие", който се потвърждава от посочената информация в т. 2 относно показателите годишен оборот и стойност на активите на дружеството-кандидат за 2019 финансова година.

Кандидатът е представил и Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, подписана от РАДОСЛАВА ВАСИЛЕВА СТАНКОВА-АТАНАСОВА, в качеството й на лице с 

право да представлява кандидата, съгласно която дружеството е със статус "средно предприятие“ за 2018 финансова година. В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на "средно предприятие", 

който се потвърждава от посочената информация в т. 2 относно показателите годишен оборот и стойност на активите на дружеството-кандидат за 2018 финансова година.

В тази връзка, до кандидата е изпратено уведомление за установени нередовности, съгласно което се изисква да се представят данни за всяка финансова година, предхождаща годината по т.2 от 

Декларацията за 2018 г., докато данни от две поредни финансови години потвърдят параметрите, въз основа на които е декларирана категорията на дружеството-кандидат в т.3 от Декларацията за 2018 

финансова година, а именно „средно предприятие“.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил допълнителна информация относно стойностите за активи, оборот и средносписъчен брой на персонала на 

предприятието за съответните години, отчитайки всички отношения на свързаност и/или партньорство с други предприятия. Приложена е Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и 

средните предприятия, подписана от АТАНАС СТОЙЧЕВ АТАНАСОВ, в качеството му на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството е със статус "малко предприятие“ за 2019 

финансова година. В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на "малко предприятие", който се потвърждава от посочената информация в т. 2 относно показателите годишен оборот и стойност на 

активите на дружеството-кандидат за 2019 финансова година.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

79 BG16RFOP002-2.077-1262 ПЪРВОМАЙ - БТ АД

Кандидатът попада сред недопустимите кандидати съгласно чл. 3, ал. 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета. 

Съгласно чл.3, ал.3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013, Европейският фонд за регионално развитие не предоставя подкрепа за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия. 

В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 12.00 „Производство на тютюневи изделия“. Кодът на икономическа дейност 

на кандидата се потвърждава и от извършената служебна проверка от НСИ.

Предвид изложеното, кандидатът не може да получи безвъзмездна финансова помощ по процедурата.

80 BG16RFOP002-2.077-1273
ЕТ ПЛАМКО - ПЛАМЕН 

ГЕОРГИЕВ

Кандидатът попада сред недопустимите кандидати съгласно чл. 3, ал. 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета. 

Съгласно чл.3, ал.3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013, Европейският фонд за регионално развитие не предоставя подкрепа за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия. 

В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с 

хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия. Кодът на икономическа дейност на кандидата се потвърждава и от извършената служебна проверка от НСИ.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил разяснение, съгласно което част от дейността му включва търговия с тютюневи изделия.

Предвид изложеното, кандидатът не може да получи безвъзмездна финансова помощ по процедурата.

81 BG16RFOP002-2.077-1282 ЕДЕА РИТЕЙЛ АД

Кандидатът попада сред недопустимите кандидати съгласно чл. 3, ал. 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета. 

Съгласно чл.3, ал.3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013, Европейският фонд за регионално развитие не предоставя подкрепа за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия. 

В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 47.11 "Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с 

хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия". Кодът на икономическа дейност на кандидата се потвърждава и от извършената служебна проверка от НСИ.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил разяснение, съгласно което част от дейността му включва търговия с тютюневи изделия.

Предвид изложеното, кандидатът не може да получи безвъзмездна финансова помощ по процедурата.



82 BG16RFOP002-2.077-1328 КАСТО ЧЕАРС ООД

1. Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна 

декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо 

приходи“).

Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация с вх.номер: № 1300И0195201/ 14.03.2020 г. съгласно предоставена информация от Националната агенция по 

приходите, е 103 667,45 лева.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

2. Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е април 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец април 2019 г. е 0,00 лева, а за месец април 2020 г. е 69 274,92 лева, съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец април 2020 г., спрямо оборота за април 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

83 BG16RFOP002-2.077-1330 Кристъл сървиз ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е юни 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец юни 2019 г. е 170 166,15 лева, а за месец юни 2020 г. е 163 891,91 лева, съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец юни 2020 г., спрямо оборота за юни 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

84 BG16RFOP002-2.077-1351 Ал и Ко АД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е април 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец април 2019 г. е 2 058 516,87 лева, а за месец април 2020 г. е 1 871 522,10 лева, съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с 

данните от Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец април 2020 г., спрямо оборота за април 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

85 BG16RFOP002-2.077-1357 ВЕСЕЛИНА - БИС ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е март 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец март 2019 г. е 493 410,60 лева, а за месец март 2020 г. е 410 374,15 лева, съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец март 2020 г., спрямо оборота за март 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

86 BG16RFOP002-2.077-1382 СИМИ - 02 ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна 

декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо 

приходи“).

Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация с вх.номер: № 0600И0124972/ 19.3.2020 г. съгласно предоставена информация от Националната агенция по 

приходите, е 0 лева.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.



87 BG16RFOP002-2.077-1386 СТЕНАТА 1997 ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена и подписана от ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ ПОПЙОРДАНОВ, в 

качеството му на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството е със статус "микро предприятие". В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на "микро предприятие", който 

се потвърждава от посочената информация в т. 2 относно показателите годишен оборот и стойност на активите на дружеството-кандидат за 2019 финансова година.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

88 BG16RFOP002-2.077-1388
ОДИСЕЯ-ИН СПОРТНО-

ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена и подписана от ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ ПОПЙОРДАНОВ, в 

качеството му на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството е със статус "микро предприятие". В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на "микро предприятие", който 

се потвърждава от посочената информация в т. 2 относно показателите годишен оборот и стойност на активите на дружеството-кандидат за 2019 финансова година.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

89 BG16RFOP002-2.077-1389 ЗИГ-ЗАГ - ХОЛИДЕЙЗ ЕООД

1. Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена и подписана от ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ ПОПЙОРДАНОВ, в 

качеството му на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството е със статус "микро предприятие". В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на "микро предприятие", който 

се потвърждава от посочената информация в т. 2 относно показателите годишен оборот и стойност на активите на дружеството-кандидат за 2019 финансова година.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

2. Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна 

декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо 

приходи“).

Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация с вх.номер: № 2203И0140575/ 11.03.2020 г. съгласно предоставена информация от Националната агенция по 

приходите, е 531 810,00 лева.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

90 BG16RFOP002-2.077-1391 ДАРИЯ  07 ЕООД

Кандидатът попада сред недопустимите кандидати съгласно чл. 3, ал. 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета. 

Съгласно чл.3, ал.3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013, Европейският фонд за регионално развитие не предоставя подкрепа за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия. 

В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с 

хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия. Кодът на икономическа дейност на кандидата се потвърждава и от извършената служебна проверка от НСИ.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил разяснение, удостоверяващо спазването на горепосоченото ограничение.

Предвид изложеното, кандидатът не може да получи безвъзмездна финансова помощ по процедурата.

91 BG16RFOP002-2.077-1403 ИА ТРАНС ЕООД

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 № 3 от  

Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 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 лицето с право да представлява кандидата ПАВЕЛ 

СВЕТЛОЗАРОВ ТАБОВ, в която е налице несъответствие на данните в т.2 със статуса на предприятието в т.3, като не са предоставени данни за всяка финансова година, предхождаща годината по т.2, докато 

данни от две поредни финансови години потвърдят параметрите, въз основа на които е деклариран статуса в т.3.

В т. 2 от Декларацията, за показателите „годишен оборот“ и „стойност на активите“, са отбелязани клетки с код „В“, което определя предприятието като „малко предприятие“. В т.3 от Декларацията е 

отбелязана клетка с код „С“ за „средно предприятие“. 

Съгласно указанията по т. 4. от Декларацията, в случай на несъответствие на данните в т.2 със статуса на предприятието в т.3, към Декларацията задължително се предоставят данни за всяка финансова 

година, предхождаща годината по т.2, докато данни от две поредни финансови години потвърдят параметрите, въз основа на които е деклариран статуса в т.3. 

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил допълнителни документи в указания срок. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“. 

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

92 BG16RFOP002-2.077-1414

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ДУЛОВО 

ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване, допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

В резултат на извършена служебна проверка в Търговския регистър е установено, че ОБЩИНА ДУЛОВО е 100% собственик на капитала в предприятието-кандидат "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ ДУЛОВО" ЕООД. Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.9 от Закона за малките и средните предприятия едно предприятие не може да се смята за малко и средно предприятие, по смисъла на чл. 3 от 

ЗМСП, ако 25 на сто или повече от капитала или от броя на гласовете в общото събрание се контролират пряко или непряко, заедно или поотделно от един или повече държавни органи, с изключение на 

случаите посочени в чл.4, ал. 4 от ЗМСП. 

Предвид изложеното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.



93 BG16RFOP002-2.077-1415 ДМВ ПЕТРОЛ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена и подписана от ВЛАДИСЛАВ ИЛИЕВ ИЛИЕВ, в качеството 

му на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството е със статус "малко предприятие". В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на "малко предприятие", който се 

потвърждава от посочената информация в т. 2 относно показателя годишен оборот на дружеството-кандидат за 2019 финансова година.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

94 BG16RFOP002-2.077-1421 ТОМЕКО БУРГАС ООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна 

декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо 

приходи“).

Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация с вх.номер: № 2202И0254182/ 25.06.2020 г. съгласно предоставена информация от Националната агенция по 

приходите, е 243 577,58 лева.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

95 BG16RFOP002-2.077-1426 ЕТ РАВЕРА - РАДОСТИН РАДЕВ

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна 

декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо 

приходи“).

Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация с вх.номер: № 0200И0592192/ 08.04.2020 г. съгласно предоставена информация от Националната агенция по 

приходите, е 716 255,12 лева.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

96 BG16RFOP002-2.077-1432
МЛЕЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ - 

ХАСКОВО ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е май 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец май 2019 г. е 804 891,31 лева, а за месец май 2020 г. е 672 412,98 лева, съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец май 2020 г., спрямо оборота за май 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

97 BG16RFOP002-2.077-1433
БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ 

ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е май 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец май 2019 г. е 243 970,69 лева, а за месец май 2020 г. е 1 678 842,35 лева, съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец май 2020 г., спрямо оборота за май 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

98 BG16RFOP002-2.077-1434 ВАЯНИ ЕООД

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 № 3 от 

Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 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, попълнена и подписана от ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ НИТОВ, в която в т. 2 от 

Декларацията, за показателите „годишен оборот“ и „стойност на активите“ не са отбелязани обстоятелствата, за които се декларират данни. 

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена от ГЕОРГИ 

ВАСИЛЕВ НИТОВ, в качеството му на лице с право да представлява кандидата, но същата е подписана от упълномощеното лице.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.



99 BG16RFOP002-2.077-1447 СОФТЕЛЕКТРОНИК 1 ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е юни 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец юни 2019 г. е 243 105,67 лева, а за месец юни 2020 г. е 199 176,43 лева, съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец юни 2020 г., спрямо оборота за юни 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

100 BG16RFOP002-2.077-1454 ИНТЕРХОЛД ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е юни 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец юни 2019 г. е 875 109,00 лева, а за месец юни 2020 г. е 982 094,29 лева, съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец юни 2020 г., спрямо оборота за юни 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

101 BG16RFOP002-2.077-1457 ЕЙПЕКС ГРУП ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна 

декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо 

приходи“).

Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация с вх.номер: № 0700И0117205/ 07.05.2020 г. съгласно предоставена информация от Националната агенция по 

приходите, е 124 995,74 лева.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

102 BG16RFOP002-2.077-1484 БГ ЛЕНД КО АД

1. Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване, кандидатът следва да има две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които е 

извършвал стопанска дейност.

Видно от извършена служебна проверка чрез информационната система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика – МониторСтат (поддържана и управлявана от НСИ), 

кандидатът няма приключени две финансови години, като са предоставени документи единствено за 2019г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

2. Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е май 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец май 2019 г. е 862 624,15 лева, а за месец май 2020 г. е 743 815,78 лева, съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец май 2020 г., спрямо оборота за май 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

103 BG16RFOP002-2.077-1489 ЕВРО ФРИГО 88 ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение не е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.  

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, в която е отбелязал статус 

на "микро предприятие" в т.3, който се потвърждава и от посочената информация в т. 2. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

 



104 BG16RFOP002-2.077-1490 СПЕДИТОР ТРАНС ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение не е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

След изпратено уведомление за установени нередовности,  кандидатът представя Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена и подписана от Юлий 

Боянов Христов, в качеството му на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството е със статус "малко предприятие". В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на малко 

предприятие", който се потвърждава от посочената информация в т. 2 относно показателите годишен оборот и стойност на активите на дружеството-кандидат за 2019 финансова година.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

105 BG16RFOP002-2.077-1514 СИКАЛ- БАЛКАН ООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение не е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.  

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, в която е отбелязал статус 

на "микро предприятие" в т.3, който се потвърждава и от посочената информация в т. 2. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

 

106 BG16RFOP002-2.077-1515 МАКС АНИМАЛ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение не е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.  

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, в която е отбелязал статус 

на "микро предприятие" в т.3, който се потвърждава и от посочената информация в т. 2. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

 

107 BG16RFOP002-2.077-1516 ВАЛКА

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е март 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец март 2019 г. е 206 919,63 лева, а за месец март 2020 г. е 176 424,37 лева, съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец март 2020 г., спрямо оборота за март 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

108 BG16RFOP002-2.077-1525 МИТЕКС - ТРАНС ЕООД

1. Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена и подписана от СТОЙЧО КРУМОВ ФИЛАТОВ, в качеството 

му на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството е със статус "малко предприятие". В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на "малко предприятие", който се 

потвърждава от посочената информация в т. 2 относно показателите годишен оборот и стойност на активите на дружеството-кандидат за 2019 финансова година.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

2. Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна 

декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо 

приходи“).

Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация с вх.номер: № 0100И0396277/ 22.06.2020 г. съгласно предоставена информация от Националната агенция по 

приходите, е 999 700,64 лева.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.



109 BG16RFOP002-2.077-1535 КОНИКС ТРЕЙД ООД

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 № 4 от  

Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Към проектното предложение е представена Декларация за финансовите данни, в която не са попълнени данните на представляващия кандидата.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не представя Декларация за финансовите данни (Приложение 2).

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“. 

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

110 BG16RFOP002-2.077-1538 КОСМОС ШИПИНГ АД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е май 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец май 2019 г. е 26 232,87 лева, а за месец май 2020 г. е 39 781,65 лева, съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец май 2020 г., спрямо оборота за май 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

111 BG16RFOP002-2.077-1543 ЛУЦИ - 2000 ООД

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 № 3 от  

Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Към проектното предложение не е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия. Представен е единствено КЕП, с който е подписан документ, без 

към него да е прикачено съдържание. 

След изпратено уведомление за установени нередовности,  кандидатът представя Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена от лицето с право да 

представлява кандидата, но подписана с КЕП от упълномощено лице.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

112 BG16RFOP002-2.077-1544 БЕЛТРАНС ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена и подписана от МИТКО КИРИЛОВ БЯЛКОВ, в качеството му 

на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството е със статус "малко предприятие". В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на "малко предприятие", който се потвърждава 

от посочената информация в т. 2 относно показателите годишен оборот и стойност на активите на дружеството-кандидат за 2019 финансова година.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

113 BG16RFOP002-2.077-1545 РОСИНА АКТИВ КОМЕРС ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна 

декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо 

приходи“).

Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация с вх.номер: № 2203И0136333/ 23.01.2020 г. съгласно предоставена информация от Националната агенция по 

приходите, е 74 297,25 лева.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

114 BG16RFOP002-2.077-1547 ММ ПОЛИТРЕЙД ЕООД

1. Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена и подписана от МИТКО ТОДОРОВ ДАМЯНОВ, в качеството 

му на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството е със статус "малко предприятие". В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на "малко предприятие", който се 

потвърждава от посочената информация в т. 2 относно показателите годишен оборот и стойност на активите на дружеството-кандидат за 2019 финансова година.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

2. Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е юни 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец юни 2019 г. е 791 956,94 лева, а за месец юни 2020 г. е 639 297,16 лева, съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец юни 2020 г., спрямо оборота за юни 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.



115 BG16RFOP002-2.077-1550 ПИТ КЪМПЪНИ ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е април 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец април 2019 г. е 219 431,57 лева, а за месец април 2020 г. е 1 000 906,82 лева, съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с 

данните от Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец април 2020 г., спрямо оборота за април 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

116 BG16RFOP002-2.077-1555 ТРАНССТРОЙ-РУСЕ АД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена и подписана от ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕНОВ, в качеството му 

на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството е със статус "малко предприятие". В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на "малко предприятие", който се потвърждава 

от посочената информация в т. 2 относно показателите годишен оборот и стойност на активите на дружеството-кандидат за 2019 финансова година.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

117 BG16RFOP002-2.077-1562 МЕБЕЛ СТИЛ-М ЕООД

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 № 5 от 

Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 24, буква в) от Условията за кандидатстване по процедурата, Декларацията се попълва и подписва от всички лица с право да представляват кандидата, независимо дали представляват заедно 

и/или поотделно.

Видно от извършената служебна проверка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, юридическото лице се представлява заедно и поотделно от ИЛКО ПЕНКОВ ИЛИЕВ и МАРИЯ 

ИВАНОВА ИЛИЕВА.

Към проектното предложение не е представена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 3), попълнена и подписана от МАРИЯ ИВАНОВА 

ИЛИЕВА.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 3), 

попълнена и подписана от МАРИЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА. Приложен е единствено Квалифициран електронен подпис (КЕП) с отделена сигнатура (detached signature). 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“. 

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

118 BG16RFOP002-2.077-1563
Виктори Пропърти Мениджмънт 

ООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, букви а), б), в) и г) от Условията за кандидатстване по процедурата и 

Критерий № 3, Критерий № 4, Критерий № 5 и Критерий № 6 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Към проектното предложение са представени Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 1), Декларация за финансовите данни (Приложение 2), 

Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 3) и Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НАП на УО по 

служебен път (Приложение 4), които са попълнени и подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от физическо лице, различно от официалните представляващи на кандидата. 

Видно от извършената служебна проверка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, юридическото лице се представлява заедно и поотделно от Мариана Иванова Нанчева и 

Милка Матева Чолакова.

Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата, Декларациите се подписват от лицата с право да представляват кандидата и се прилагат в ИСУН 2020. В случаите, когато кандидатът се представлява 

само заедно от няколко физически лица, се попълват данните и декларациите се подписват от всяко от тях.

Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение се попълва и подписва от всички лица с право да представляват кандидата, независимо дали представляват 

заедно и/или поотделно.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 1), 

Декларация за финансовите данни (Приложение 2), Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 3) и Декларация за съгласие данните на 

кандидата да бъдат предоставени от НАП на УО по служебен път (Приложение 4), попълнени и подписани от лицето/лицата с право да представлява/т кандидата. Приложени са единствено Квалифицирани 

електронни подписи (КЕП) с отделена сигнатура (detached signature). 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“. 

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

119 BG16RFOP002-2.077-1575 АГРОИН ООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 1), в която в т. 2 са отбелязани данни за "малко 

предприятие" по отношение на показателя "средносписъчен брой на персонала", а в т.3 е отбелязан статус на "средно предприятие".

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларации за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия за 2017 и 2018 г., в които 

идентично е отбелязал данни за "малко предприятие" по отношение на показателя "средносписъчен брой на персонала" в т.2, а в т.3 е отбелязал статус на "средно предприятие".

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.



120 BG16RFOP002-2.077-1583 ЛУКСИМА ГРУП ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение не е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 1). Представен е единствено КЕП, с който е подписан 

документ, без към него да е прикачено съдържание. 

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, в която е отбелязал клетки 

с код „В“, което определя предприятието като „малко предприятие“ в т.2, както и в т.3 от декларацията е отбелязана клетка с код „В“ за „малко предприятие“.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

121 BG16RFOP002-2.077-1584

АМБУЛАТОРИЯ  ЗА 

ИНДИВИДУАЛНА  ПРАКТИКА  ЗА 

ПЪРВИЧНА  ДЕНТАЛНА  ПОМОЩ 

НУРИДЕНТ /АИППДП  

НУРИДЕНТ/ ЕООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква e) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от  

Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Към проектното предложение не е представена Оборотна ведомост за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г., от които да е виден оборотът на предприятието от икономическата дейност/и, 

освободена/и от регистрация по ЗДДС. 

Кандидатът следва да избере един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни, попълнена по образец (Приложение 2), подписана с КЕП от лицето с право да представлява кандидата и приложена в т.6 към Формуляра за 

кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 2019г., е април 2020 г.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Оборотна ведомост за месец април 2020 г. и Оборотна ведомост за месец април 2019 г., от които да е виден оборотът 

на предприятието от икономическата дейност/и, освободена/и от регистрация по ЗДДС. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“. 

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

122 BG16RFOP002-2.077-1587 АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е април 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец април 2019 г. е 2 481 284,28 лева, а за месец април 2020 г. е 2 391 625,46 лева, съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с 

данните от Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец април 2020 г., спрямо оборота за април 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

123 BG16RFOP002-2.077-1607 НИКИ ТРАНС 2006 ООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена и подписана от НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ, в качеството 

му на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството е със статус "малко предприятие". В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на "малко предприятие", който се 

потвърждава от посочената информация в т. 2 относно показателите годишен оборот и стойност на активите на дружеството-кандидат за 2019 финансова година.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

124 BG16RFOP002-2.077-1622 ДДФ-ИНВЕСТ АД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е февруари 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец февруари 2019 г. е 106901,02 лева, а за месец февруари 2020 г. е 95838,88 лева, съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с 

данните от Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец февруари 2020 г., спрямо оборота за февруари 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

 

 



125 BG16RFOP002-2.077-1642 ЕТ ВИКИ - ИВАНКА ПЕНЧЕВА

1. Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена и подписана от Иванка Георгиева Пенчева, в качеството й 

на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството ЕТ "ВИКИ - ИВАНКА ПЕНЧЕВА" е със статус "микро-предприятие". В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на микро-

предприятие, който се потвърждава от посочената информация в т. 2 относно показателите годишен оборот и стойност на активите на дружеството-кандидат за 2019 финансова година.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

2. Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна 

декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо 

приходи“).

Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация с вх.номер: № 1300И0200639/ 09.04.2020 г. съгласно предоставена информация от Националната агенция по 

приходите, е 35 028,00 лева.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

126 BG16RFOP002-2.077-1646 ИПИ - М транспорт ЕООД

1. Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена и подписана от Иванка Ангелова Михайлова, в качеството 

й на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството ИПИ - М транспорт ЕООД е със статус "малко предприятие". В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на  малко 

предприятие, който се потвърждава от посочената информация в т. 2 относно показателя стойност на активите на дружеството-кандидат за 2019 финансова година.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

2. Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна 

декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо 

приходи“).

Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация с вх.номер: № 1300И0189894/ 01.02.2020 г. съгласно предоставена информация от Националната агенция по 

приходите, е 197 593,00 лева.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

127 BG16RFOP002-2.077-1647 ПИМ ТРАНС БГ ЕООД

1. Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена и подписана от Иванка Ангелова Михайлова, в качеството 

й на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството ПИМ ТРАНС БГ ЕООД е със статус "малко предприятие". В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на  малко предприятие, 

който се потвърждава от посочената информация в т. 2 относно показателя стойност на активите на дружеството-кандидат за 2019 финансова година.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

2. Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна 

декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо 

приходи“).

Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация с вх.номер: № 1300И0189918/ 02.02.2020 г. съгласно предоставена информация от Националната агенция по 

приходите, е 361 480,00 лева.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

128 BG16RFOP002-2.077-1653 ДжемСийк Кънсълтинг ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е май 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец май 2019 г. е 458015,54 лева, а за месец май 2020 г. е 2156075,25 лева, съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец май 2020 г., спрямо оборота за май 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.



129 BG16RFOP002-2.077-1654

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПОПОВО 

ЕООД

1. Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване, допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

В резултат на извършена служебна проверка в Търговския регистър е установено, че ОБЩИНА ПОПОВО е 100% собственик на капитала в предприятието-кандидат "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ - ПОПОВО" ЕООД. Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.9 от Закона за малките и средните предприятия едно предприятие не може да се смята за малко и средно предприятие, по смисъла на чл. 3 от 

ЗМСП, ако 25 на сто или повече от капитала или от броя на гласовете в общото събрание се контролират пряко или непряко, заедно или поотделно от един или повече държавни органи, с изключение на 

случаите посочени в чл.4, ал. 4 от ЗМСП. 

Предвид изложеното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

2. Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидати, които не са задължени да подават Справката-декларация за ДДС и осъществяват икономическа дейност, която е освободена от регистрация по ЗДДС, източник относно спада в 

оборота е оборотна ведомост за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г, от които да е виден оборотът на предприятието от икономическата дейност/и, освободена/и от регистрация по ЗДДС.

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е юли 2020 г.

Оборотите на кандидата за месец юли 2019 г. и месец юли 2020 г.,  съгласно предоставена информация в оборотни ведомости за съответния избран месец не показват наличие на спад от поне 20% в оборота 

за месец май 2020 г., спрямо оборота за юли 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

130 BG16RFOP002-2.077-1668 ИРРИ ТРЕЙД ООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна 

декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо 

приходи“).

Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация с вх.номер: № 2202И0234654/ 16.03.2020 г. съгласно предоставена информация от Националната агенция по 

приходите, е 201 490,88 лева.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

131 BG16RFOP002-2.077-1671 ЕКО ЕАД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване, допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

В резултат на извършена служебна проверка в Търговския регистър е установено, че ОБЩИНА ЛОВЕЧ е 100% собственик на капитала в предприятието-кандидат ЕКО ЕАД. Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.9 

от Закона за малките и средните предприятия едно предприятие не може да се смята за малко и средно предприятие, по смисъла на чл. 3 от ЗМСП, ако 25 на сто или повече от капитала или от броя на 

гласовете в общото събрание се контролират пряко или непряко, заедно или поотделно от един или повече държавни органи, с изключение на случаите посочени в чл.4, ал. 4 от ЗМСП. 

Предвид изложеното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

132 BG16RFOP002-2.077-1686 АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена и подписана от МЕТОДИ ИВАНОВ АВРАМОВ, в качеството 

му на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ ЕООД е със статус "малко предприятие". В т. 2 от Декларацията, за показателите „годишен оборот“ и 

„стойност на активите“, са отбелязани клетки с код „В“, което определя предприятието като „малко предприятие“. В т.3 от Декларацията е отбелязана клетка с код „С“ за „средно предприятие“.

Съгласно чл. 4б, ал. 2 от ЗМСП, ако в две последователни финансови години предприятието превиши или слезе под границите по чл. 3, това се отразява на неговия статус на микро-, малко или средно 

предприятие.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът представя разяснение в табличен вид за две последователни години, предхождащи годината по т.2 от Декларацията, от което е видно, 

че дружеството е със статус "малко предприятие".  

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.



133 BG16RFOP002-2.077-1709 ЛОРТЪН ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Към проектното предложение е представена Декларация за финансовите данни, която не е попълнена по одобрения образец, приложение към Условията за кандидатсване по настоящата процедура.

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), представена след изпратено уведомление за установени нередовности, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо 

същия месец за 2019г., е април 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец април 2019 г. е 77646,22 лв., а за месец април 2020 г. е 104141,93 лв. съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец април 2020 г., спрямо оборота за месец април 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

134 BG16RFOP002-2.077-1721 ЩИП-ГО ЕООД

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 № 3 от 

Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 6 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 1), която е попълнена от лицето с право да 

представлява кандидата, но е подписана с КЕП на упълномощеното лице.

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 1), в която е налице несъответствие на данните в т.2 със 

статуса на предприятието в т.3. В т. 2 от Декларацията, за показателите „годишен оборот“ и „стойност на активите“, са отбелязани клетки с код „В“, което определя предприятието като „малко предприятие“. В 

т.3 от Декларацията е отбелязана клетка с код „С“ за „средно предприятие“.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, която отново е попълнена 

от лицето с право да представлява кандидата, но е подписана с КЕП на упълномощеното лице.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

135 BG16RFOP002-2.077-1724 „ДЖИ ЕС ДЖИ БГ” ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е март 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец март 2019 г. е 370356,11 лева, а за месец март 2020 г. е 344469,38 лева, съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец март 2020 г., спрямо оборота за март 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

136 BG16RFOP002-2.077-1725 БЕНЕЛУКС ТРАНС ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е април 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец април 2019 г. е 77731,08 лева, а за месец април 2020 г. е 154807,28 лева, съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец април 2020 г., спрямо оборота за април 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.



137 BG16RFOP002-2.077-1759 МЕ.НА.КО ЕООД

1. Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна 

декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо 

приходи“).

Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация с вх.номер: № 0100И0410064/ 28.09.2020 г. съгласно предоставена информация от Националната агенция по 

приходите, е 50 929,82 лева.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

2. Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е май 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец май 2019 г. е 0 лева, а за месец май 2020 г. е 0 лева, съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от Справката-

декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец май 2020 г., спрямо оборота за май 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

3. Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 

2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.

Съгласно извършена служебна проверка чрез информационната система на Националния статистически институт – „Мониторстат“, кандидатът не е подал годишен финансов отчет към НСИ за 2018 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

138 BG16RFOP002-2.077-1761 Ауто1нет ООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна 

декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо 

приходи“).

Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация с вх.номер: № 0100И0364101/ 16.03.2020 г. съгласно предоставена информация от Националната агенция по 

приходите, е 48 176,33 лева.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

139 BG16RFOP002-2.077-1762 И.ЕМ.ЕС  ТОНЕР ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна 

декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо 

приходи“).

Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация с вх.номер: № 0100И0410055/ 28.09.2020 г. съгласно предоставена информация от Националната агенция по 

приходите, е 669 832,80 лева.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

140 BG16RFOP002-2.077-1763 ГР РИНГ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна 

декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо 

приходи“).

Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация с вх.номер: № 0100И0366865/ 20.03.2020 г. съгласно предоставена информация от Националната агенция по 

приходите, е 155 005,18 лева.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

141 BG16RFOP002-2.077-1764 ЮМД ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна 

декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо 

приходи“).

Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация с вх.номер: № 0100И0399432/ 30.06.2020 г. съгласно предоставена информация от Националната агенция по 

приходите, е 107 753,61 лева.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

142 BG16RFOP002-2.077-1765 К.П.А ТРАНС ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна 

декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо 

приходи“).

Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация с вх.номер: № 0100И0410078/ 28.09.2020 г. съгласно предоставена информация от Националната агенция по 

приходите, е 546 077,36 лева.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.



143 BG16RFOP002-2.077-1766 ФАРМА БУЛЛС ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна 

декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо 

приходи“).

Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация с вх.номер: № 0100И0410070/ 28.09.2020 г. съгласно предоставена информация от Националната агенция по 

приходите, е 510 726,18 лева.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

144 BG16RFOP002-2.077-1767 БАБИ ТРАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение не е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия. Приложена е единствено Справка за обобщените параметри на 

предприятието, което подава Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП (Приложение 1.1).

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът представя Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, подписана от ДИОНИСИС 

ХАРАЛАМПОС ПАПАНАСТАСИОУ, в качеството му на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството е със статус "микро предприятие". В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал 

статус на микро предприятие, който се потвърждава от посочената информация в т. 2 относно показателите годишен оборот и стойност на активите на дружеството-кандидат за 2019 финансова година.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

145 BG16RFOP002-2.077-1768 ЕНЕРДЖИ ТРАНСПОРТ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна 

декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо 

приходи“).

Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация с вх.номер: № 0100И0410053/ 28.09.2020 г. съгласно предоставена информация от Националната агенция по 

приходите, е 465 160,10 лева.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

146 BG16RFOP002-2.077-1769 ТР ТРАНСПОРТ 2013 ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е май 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец май 2019 г. е 215655,57 лева, а за месец май 2020 г. е 220982,42 лева, съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец май 2020 г., спрямо оборота за май 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

147 BG16RFOP002-2.077-1770 И АНД ДЖИ ТРАНС ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна 

декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо 

приходи“).

Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация с вх.номер: № 0100И0369483/ 27.03.2020 г. съгласно предоставена информация от Националната агенция по 

приходите, е 325 246,98 лева.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

2. Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е май 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец май 2019 г. е 18775,97 лева, а за месец май 2020 г. е 49189,12 лева, съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец май 2020 г., спрямо оборота за май 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.



148 BG16RFOP002-2.077-1771 СМАРТ ТРАНСПОРТ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение не е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.  

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, в която е отбелязал статус 

на "микро предприятие" в т.3, който се потвърждава и от посочената информация в т. 2. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

149 BG16RFOP002-2.077-1772 ФРИГОЛАЙН ТРАНСПОРТ ООД

1. Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна 

декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо 

приходи“).

Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация с вх.номер: № 0100И0372948/ 06.04.2020 г. съгласно предоставена информация от Националната агенция по 

приходите, е 470 377,12 лева.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

150 BG16RFOP002-2.077-1773
СКИАДОПОУЛОС ТРАНСПОРТ 

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение не е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.  

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, в която е отбелязал статус 

на "микро предприятие" в т.3, който се потвърждава и от посочената информация в т. 2. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

151 BG16RFOP002-2.077-1774 ИНТЕРТРАНС 2016 ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна 

декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо 

приходи“).

Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация с вх.номер: № 0100И0372945/ 06.04.2020 г. съгласно предоставена информация от Националната агенция по 

приходите, е 567 320,30 лева.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

152 BG16RFOP002-2.077-1775 МАРИАН ТРАНСПОРТ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна 

декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо 

приходи“).

Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация с вх.номер: № 0100И0372950/ 06.04.2020 г. съгласно предоставена информация от Националната агенция по 

приходите, е 985 573,94 лева.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

153 BG16RFOP002-2.077-1776 Васко-2007 ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е април 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец април 2019 г. е 114254,07 лева, а за месец април 2020 г. е 100920,89 лева, съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните 

от Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец април 2020 г., спрямо оборота за април 2019г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

154 BG16RFOP002-2.077-1777 КАРГО ФАСТ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение не е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.  

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, в която е отбелязал статус 

на "микро предприятие" в т.3, който се потвърждава и от посочената информация в т. 2. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.



155 BG16RFOP002-2.077-1778 СТЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна 

декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо 

приходи“).

Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация с вх.номер: № 0100И0369490/ 27.3.2020 г. съгласно предоставена информация от Националната агенция по 

приходите, е 982 115,31 лева.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

156 BG16RFOP002-2.077-1780
ТИЕО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 

ТРАНСПОРТ ЕООД

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 № 3 от 

Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Към проектното предложение не е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.  

След изпратено искане за отстраняване на нередовност, кандидатът е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, в която в т.2 е некоректно 

отбелязана финансовата година, за която се декларират данни.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

157 BG16RFOP002-2.077-1781 КМ ТРАНС ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение не е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.  

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, в която е отбелязал статус 

на "микро предприятие" в т.3, който се потвърждава и от посочената информация в т. 2. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

158 BG16RFOP002-2.077-1785 ГЕРГАНА - ДЕНИЦА ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена и подписана от Христо Георгиев Узунов, в качеството му 

на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството ГЕРГАНА - ДЕНИЦА ЕООД е със статус "малко предприятие". В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на  малко 

предприятие, който се потвърждава от посочената информация в т. 2.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

159 BG16RFOP002-2.077-1790 УНИЦЕМ ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е юли 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец юли 2019 г. е 1133466,95 лева, а за месец юли 2020 г. е 911571,89 лева, съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за юли 2020 г., спрямо оборота за юли 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

160 BG16RFOP002-2.077-1817 АГУРА ЕНД КО ЕООД

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 № 5 от 

Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 24, подт. в) от Условията за кандидатстване по процедурата, Декларацията се попълва и подписва от всички лица с право да представляват кандидата, независимо дали се представляват заедно 

и/или поотделно.

Видно от извършена служебна проверка в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, юридическото лице се представлява от РОСИЦА РУДОЛФОВА РАДЕВА и ДИМИТЪР 

КОНСТАНТИНОВ АГУРА.

Към проектното предложение не е представена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 3), попълнена и подписана от ДИМИТЪР 

КОНСТАНТИНОВ АГУРА.

След изпратено искане за отстраняване на нередовност, кандидатът не е представил  Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 3), 

попълнена и подписана от  ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ АГУРА. Представен е единствено КЕП, с който е подписан документ, без към него да е прикачено съдържание. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.



161 BG16RFOP002-2.077-1820 ЕСКАЛИБУР ЕООД

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 № 3 от 

Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 1), в която е налице несъответствие на данните в т.2 със 

статуса на предприятието в т.3.

В т. 2 от Декларацията, за показателя „стойност на активите“, е отбелязана клетка с код „С“, а за показателя „годишен оборот“ е отбелязана клетка с код „В“, при средносписъчен брой на персонала под 10 

души, което определя предприятието като „микро предприятие“ (съгласно указанията под таблицата по т.2). В т.3 от Декларацията е отбелязана клетка с код „С“ за „средно предприятие“.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

162 BG16RFOP002-2.077-1836 ПЕГАС АЛФА ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, която е подписана с КЕП от упълномощеното лице.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена и подписана от 

Робърт Калинов Ангелов, в качеството му на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството ПЕГАС АЛФА ЕООД е със статус "малко предприятие". В т.3 от Декларацията кандидатът е 

отбелязал статус на  малко предприятие, който се потвърждава от посочената информация в т. 2.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

163 BG16RFOP002-2.077-1838 МОСТ - 81 ООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена и подписана от Милан Огнянов Памуклийски, в качеството 

му на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството МОСТ - 81 ООД е със статус "малко предприятие". В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на  малко предприятие, 

който се потвърждава от посочената информация в т. 2.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

164 BG16RFOP002-2.077-1852 Маранд Строй ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 1), която е попълнена и подписана от упълномощеното 

лице Милчо Пеев Кълчишков, а не от официалният представляващ кандидата РАЙНА ДИМИТРОВА МАРАНДИНА.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, в която е отбелязал статус 

на  микро предприятие в т.3, който се потвърждава и от посочената информация в т. 2.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

165 BG16RFOP002-2.077-1865 СИБИЯ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е април 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец април 2019 г. е 175611,36 лева, а за месец април 2020 г. е 167244,81 лева, съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните 

от Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец април 2020 г., спрямо оборота за април 2019г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.



166 BG16RFOP002-2.077-1872 ТЕСИ-ТИ ООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена и подписана от Десислава Теодосиева Андреева, в 

качеството ѝ на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството ТЕСИ-ТИ ООД е със статус "малко предприятие". В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на  малко 

предприятие, който се потвърждава от посочената информация в т. 2.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

167 BG16RFOP002-2.077-1886 БИ ЕС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ООД

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 № 3 

от  Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 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 1), в която е налице несъответствие на данните в т.2 със 

статуса на предприятието в т.3. В т. 2 от Декларацията, за показателите „годишен оборот“ и „стойност на активите“, са отбелязани клетки с код „В“ и „С“, което определя предприятието като „малко 

предприятие“. В т.3 от Декларацията е отбелязана клетка с код „С“ за „средно предприятие“.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

2. Кандидатът попада сред недопустимите кандидати съгласно чл. 3, ал. 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета. 

Съгласно чл.3, ал.3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013, Европейският фонд за регионално развитие не предоставя подкрепа за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия. 

В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 46.21 Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн. 

Кодът на икономическа дейност на кандидата се потвърждава и от извършената служебна проверка от НСИ.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил допълнително разяснение, което да удостоверява спазването на горепосоченото ограничение.

Предвид изложеното, кандидатът не може да получи безвъзмездна финансова помощ по процедурата.

168 BG16RFOP002-2.077-1889 ТРАНС ЕР ЕООД

1. Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена и подписана от Йордан Иванов Георгиев, в качеството му 

на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството ТРАНС ЕР ЕООД е със статус "малко предприятие". В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на  малко предприятие, който 

се потвърждава от посочената информация в т. 2.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

2. Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е май 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец май 2019 г. е 119777,84 лева, а за месец май 2020 г. е 246127,78 лева, съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец май 2020 г., спрямо оборота за май 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

169 BG16RFOP002-2.077-1894 ЧИСТОТА ТЕТЕВЕН ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е май 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец май 2019 г. е 66491,30 лева, а за месец май 2020 г. е 57923,92 лева, съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните от 

Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец май 2020 г., спрямо оборота за май 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.



170 BG16RFOP002-2.077-1896 ТАЯРАН ДЖЕТ ЕАД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ 

месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).

По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 

18 плюс клетка 19] за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г. 

Съгласно раздел II от Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), приложена в т.6 към Формуляра за кандидатстване, избраният месец, за който се отчита спада в оборота спрямо същия месец за 

2019г., е април 2020 г.

Оборотът на кандидата за месец април 2019 г. е 787221,58 лева, а за месец април 2020 г. е 1467279,29 лева, съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите във връзка с данните 

от Справката-декларация за ДДС.

Предвид горното, не е налице спад от поне 20% в оборота за месец април 2020 г., спрямо оборота за април 2019 г.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

171 BG16RFOP002-2.077-1898 ВНП ФАСИЛИТИ ЕООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, букви а), б), в) и г) от Условията за кандидатстване по процедурата и 

Критерий № 3, Критерий № 4, Критерий № 5 и Критерий № 6 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Към проектното предложение са представени Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 1), Декларация за финансовите данни (Приложение 2), 

Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 3) и Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НАП на УО по 

служебен път (Приложение 4), чието съдържание не може да бъде отворено и проверено. 

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 1), 

Декларация за финансовите данни (Приложение 2), Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 3) и Декларация за съгласие данните на 

кандидата да бъдат предоставени от НАП на УО по служебен път (Приложение 4).

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“. 

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

172 BG16RFOP002-2.077-1899 РобКо СИИИ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, която не е подписана от лицето с право да представлява кандидата 

Теодор Георгиев Георгиев, а с КЕП на упълномощеното лице титуляр юридическото лице ДИДАДЕЛ ЕООД с автор физическото лице Димка Димова Делева.  

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, в която е отбелязал статус 

на "микро предприятие" в т.3, който се потвърждава и от посочената информация в т. 2. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

173 BG16RFOP002-2.077-1903
ЕТ БИБИ-БЕЦ - БИСЕР 

СТРАХИЛОВ

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 № 3 от  

Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 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 1), в която е налице несъответствие на данните в т.2 със 

статуса на предприятието в т.3. В т. 2 от Декларацията, за показателите „годишен оборот“ и „стойност на активите“ са отбелязани клетки с код „В“ за „малко предприятие“, а в т.3 от Декларацията е 

отбелязана клетка с код „С“ за „средно предприятие“. 

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

174 BG16RFOP002-2.077-1904
ДЪ НАЧЪРАЛ АДВЕНЧЪР 

КОМПАНИ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към  проектното  предложение е представен единствено КЕП, с който е подписан документ, без към него да е прикачено съдържание.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, в която е отбелязал статус 

на "микро предприятие" в т.3, който се потвърждава и от посочената информация в т. 2. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.



175 BG16RFOP002-2.077-1917 РЕНУС БЪЛГАРИЯ 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 № 1 

и Критерий № 2 от Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно извършена служебна проверка в Търговския регистър към Агенция по вписванията към датата на подаване на проектното предложение е установено, че кандидатът "РЕНУС БЪЛГАРИЯ" ООД се 

представлява ЗАЕДНО от АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ ГЕЧЕВ и РУБЕН РУИЗ АЛОНСО.

Подаденият чрез ИСУН 2020 Формуляр за кандидатстване e подписан с КЕП с автор физическото лице АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ ГЕЧЕВ и титуляр юридическото лице - кандидат "РЕНУС БЪЛГАРИЯ" ООД, като 

проектното предложение не е подписано и от РУБЕН РУИЗ АЛОНСО и не е представено изрично пълномощно за подаване на проектното предложение по процедурата.

Към проектното предложение не е представено Изрично пълномощно за подаване на проектното предложение - попълнено по образец (Приложение 5) от РУБЕН РУИЗ АЛОНСО, в качеството на представляващ 

кандидата, с което да се упълномощава физическото лице АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ ГЕЧЕВ да подаде проектното предложение по процедурата с КЕП.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил допълнителни документи.

Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 6 към Условията за кандидатстване): при несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното 

предложение се отхвърля.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, 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“, букви а), б), в) и г) от Условията за кандидатстване по процедурата и 

Критерий № 3, Критерий № 4, Критерий № 5 и Критерий № 6 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Към проектното предложение са представени Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 1), Декларация за финансовите данни (Приложение 2), 

Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 3) и Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НАП на УО по 

служебен път (Приложение 4), които са попълнени и подписани само от АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ ГЕЧЕВ.

В допълнение, представената Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 1) не е попълнена в т.1, т.2 и т.3. 

Съгласно извършена служебна проверка в Търговския регистър към Агенция по вписванията към датата на подаване на проектното предложение е установено, че кандидатът "РЕНУС БЪЛГАРИЯ" ООД се 

представлява ЗАЕДНО от АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ ГЕЧЕВ и РУБЕН РУИЗ АЛОНСО.

Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата, Декларациите се подписват от лицата с право да представляват кандидата и се прилагат в ИСУН 2020. В случаите, когато кандидатът се представлява 

само заедно от няколко физически лица, се попълват данните и декларациите се подписват от всяко от тях.

Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение се попълва и подписва от всички лица с право да представляват кандидата, независимо дали представляват 

заедно и/или поотделно.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 1), 

Декларация за финансовите данни (Приложение 2), Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 3) и Декларация за съгласие данните на 

кандидата да бъдат предоставени от НАП на УО по служебен път (Приложение 4), попълнени и подписани от лицето/лицата с право да представлява/т кандидата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“. 

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

176 BG16RFOP002-2.077-1920 ТАТАРИ 2 ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена и подписана от Любен Василев Шушнев, в качеството му 

на лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството ТАТАРИ 2 ЕООД е със статус "малко предприятие". В т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на  малко предприятие, който 

се потвърждава от посочената информация в т. 2.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

177 BG16RFOP002-2.077-1923
ХОРЕС ПРОФЕШЪНЪЛ СЪРВИС 

ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена и подписана от Цани Дончев Христов, в качеството му на 

лице с право да представлява кандидата, съгласно която дружеството ХОРЕС ПРОФЕШЪНЪЛ СЪРВИС ЕООД е със статус "малко предприятие". В т. 2 от Декларацията, за показателите „годишен оборот“ и 

„стойност на активите“, са отбелязани клетки с код „В“, което определя предприятието като „малко предприятие“. В т.3 от Декларацията е отбелязана клетка с код „С“ за „средно предприятие“.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, в която отново е отбелязал 

клетки с код „В“, което определя предприятието като „малко предприятие“ в т.2, а в т.3 от декларацията е отбелязана клетка с код „С“ за „средно предприятие“.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

178 BG16RFOP002-2.077-1928 ТРИШЪР ТАБАК ООД

Кандидатът попада сред недопустимите кандидати съгласно чл. 3, ал. 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета. 

Съгласно чл.3, ал.3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1301/2013, Европейският фонд за регионално развитие не предоставя подкрепа за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия. 

В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с 

хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия. Кодът на икономическа дейност на кандидата се потвърждава и от извършената служебна проверка от НСИ.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил разяснение, съгласно което част от дейността му включва търговия с тютюневи изделия.

Предвид изложеното, кандидатът не може да получи безвъзмездна финансова помощ по процедурата.



179 BG16RFOP002-2.077-1929 Сембодиа

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 № 3 от  

Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 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, в която е налице разминаване между декларираните обстоятелства 

по отношение на показателя „средносписъчен брой на персонала“ в таблицата по т.2. От една страна, за показателя „годишен оборот“ е отбелязана клетка с код „С“ (оборот по-малко от 97 500 000 лв.) на 

втори ред за средносписъчен брой на персонала по-малко от 50 души, а от друга страна, по отношение на показателя „стойност на активите“ е отбелязана клетка с код „С“ (активи по-малко от 19 500 000 лв.) 

на трети ред за средносписъчен брой на персонала по-малко от 250 души.

Към Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия за 2019 финансова година е приложена и Справка за обобщените параметри на предприятието 

(Приложение 1.1), от която е видно, че средносписъчният брой на персонала за 2019 г. е 24 души, годишният оборот е 40 287 000 лв., а стойността на активите е 15 441 000 лв. Посочените стойности на 

показателите попадат във втори ред на таблицата по т.2, а именно средносписъчен брой на персонала под 50 души, „годишен оборот“ клетка с код „С“ (по-малко от 97 500 000 лв.), „стойност на активите“ 

клетка с код „В“ (по-малко от 19 500 000 лв.).

Съгласно указанията за попълване на Декларацията и определяне на категорията на предприятието по т.2, със знак Х се отбелязват две от посочените клетки според данните на предприятието. Когато не е 

отбелязана клетка с код A, което и да е отбелязване на клетка с код B, определя предприятието като малко предприятие. В останалите случаи предприятието е средно предприятие, като данните се определят 

на база последния одобрен финансов отчет.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия. Представен е единствено 

КЕП, с който е подписан документ, без към него да е прикачено съдържание.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“.

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване 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.


