ДОПЪЛНИТЕЛЕН СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА
ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-3.002
„ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020 г.

№

Рег. № на проектното
предложение

Наименование на
кандидата

1.

BG16RFOP002-3.002-0042

„КРИСТАЛНА ВОДА“
АД

Наименование на
проектното
предложение
Повишаване на енергийната
ефективност на КРИСТАЛНА
ВОДА АД чрез закупуване
на ново енергийно
ефективно оборудване

Основание за отхвърляне
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, буква
г) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 от
Критериите за оценка на административното съответствие на
проектните предложения, както и на критериите за допустимост на
кандидатите съгласно т. 11.1, подт. 4/ от Условията за кандидатстване
по процедурата и на Критерий № 5 от Критериите за оценка на
допустимостта на проекта (Приложение Й към Условията за
кандидатстване):
Мерките включени в представения към проектното предложение Доклад от
обследване за енергийна ефективност на кандидата и описани в т.1 „Кратко
описание на проектното предложение“, и т.7 „План за изпълнение/Дейности
по проекта“ от Формуляра за кандидатстване, за които са заявени инвестиции
по проекта, са свързани с производството на минерални материали, което не
попада в рамките на заявения в т.2 „Данни за кандидата“ на Формуляра за
кандидатстване, и т.2 „Основна информация за предприятието“ на
Енергийния одит, код на икономическа дейност на предприятието-кандидат
по КИД 2008, който е 42.91 „Строителство на хидротехнически съоръжения“.
Съгласно т.11.1, подт.4 от Критерии за допустимост на кандидатите от
Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите могат да заявят за
подкрепа дейности, които се изпълняват в рамките на основната или на
допълнителната им икономическа дейност. В допълнение, като указание при
попълването на Доклада от обследването за енергийна ефективност е
посочено, че секторът на икономическа дейност, за която се предвиждат
мерки за повишаване на енергийната ефективност следва да съответства на
икономическата дейност, за която се кандидатства по процедурата и да
фигурира като основна или допълнителна дейност в Удостоверението от
Националния статистически институт (НСИ) относно кода на основната
икономическа дейност на кандидата (въз основа на данни за 2015 г.).
Към първоначално подаденото от кандидата проектно предложение е
приложено Удостоверение от Националния статистически институт (НСИ)
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относно кода на основната му икономическа дейност, въз основа на данни за
2015 г. Посоченият в Удостоверението код по КИД 2008 на основната
икономическа
дейност
на
кандидата
е
42.91
„Строителство
на
хидротехнически съоръжения“.
Предвидените за изпълнение мерки, за които са заявени инвестиции по
проекта, съгласно представения към проектното предложение Енергиен одит
и информацията посочена във Формуляра за кандидатстване, ще бъдат
реализирани в рамките на наета от предприятието-кандидат производствена
площадка, представляваща кариера за добив на скална маса в с.Груево, общ.
Момчилград, като същите са свързани с добив на скална маса за
производството на следните основни групи продукти:
- минерални материали за производство на асфалтови смеси -фракция със
зърнометрия 0/4, 4/8, 8/12,5 и 12,5/32;
- минерални материали за трошенокаменни настилка със зърнометрия 0/32,
0/63, 0/75, 0/120;
- минерални материали с всякаква друга зърнометрия.
Добивът и производството на изброените продукти не попада в рамките на
заявения от кандидата в т.2 „Данни за кандидата“ от Формуляра за
кандидатстване и т.2 „Основна информация за предприятието“ от Енергийния
одит, и включен в представеното към проектното предложение Удостоверение
от Националния статистически институт (НСИ), въз основа на данни за 2015
г.,
код на основната икономическа дейност на предприятието-кандидат по
КИД 2008, който е 42.91 „Строителство на хидротехнически съоръжения“.
Във връзка с установеното несътовтствие, между кода на основната
икономическа дейност на предприятието-кандидат, въз основа на данни за
2015 г. и мерките, заявени за подпомагане по проекта е изискано от
кандидата допълнително да представи Удостоверение от Националния
статистически институт (НСИ) относно кода на основната икономическа
дейност (въз основа на данни за 2015 г.), но с включена в него информация и
за допълнителните дейности (ако има такива), които кандидатът е
извършвал.
В отговор на изпратеното уведомление за установени нередовности
кандидатът е представил Удостоверение от Националния статистически
институт (НСИ) относно кода на основната икономическа дейност, с включена
в него информация и за допълнителните дейности, които дружеството
„КРИСТАЛНА ВОДА“ АД извършва, но въз основа на данни за 2016 г.
Кандидатът не е представил Удостоверение от Националния статистически
институт (НСИ) относно кода на основната икономическа дейност, с включена
в него информация и за допълнителните дейности (ако има такива), въз
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основа на данни за 2015 г., което да потвърди, че през 2015 г. кандидатът е
осъществявал описаната в Доклада от обследване за енергийна ефективност
икономическа дейност, за която са заявени инвестиции по проекта.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните
предложения": в случай че след допълнителното му изискване по
установения ред Удостоверението от Националния статистически институт
(НСИ) относно кода на основната икономическа дейност на кандидата въз
основа на данни за 2015 г., с включена в него информация и за
допълнителните дейности (ако има такива), които кандидатът е извършвал,
не бъде представено от кандидата или е представено, но не съгласно
изискванията, проектното предложение се отхвърля.
Допълнително, мерките от одита, за които са заявени инвестиции по проекта
не са в рамките на същия код на икономическа дейност по КИД 2008, който е
заявен в т. 2 „Данни за кандидата“ на Формуляра за кандидатстване.
Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните
предложения": в случай, че мерките от одита, за които са заявени инвестиции
по проекта, не са в рамките на същия код на икономическа дейност по КИД
2008, който е заявен по проекта, 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 недопускането им до по-нататъшна оценка пред ръководителя на Управляващия орган, в
едноседмичен срок от съобщаването.
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