
 

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

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА  

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

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ 
 

№ 
Рег. № на 

проектното 
предложение 

Наименование 
на кандидата 

Наименование на 
проектното предложение 

Основание за недопускане 

1 
BG16RFOP002-

2.024-0071 
" ИВ ТВ " ЕООД 

Насърчаване реализацията на 
предприемаческа идея в "ИВ 

ТВ" ЕООД 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), която не е 
подписана от Мирослава Иванова Безус, лице с право да представлява кандидата, видно 
от публикуваната в Търговския регистър и РЮЛНЦ информация към датата на 
кандидатстване. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия - попълнена по образец (Приложение Д) и подписана 
от Мирослава Иванова Безус, но с попълнена 2018 финансова година в т.2. Предвид 
факта, че дружеството е регистрирано по реда на Търговския закон през 2017 г., 
посочените в декларацията обстоятелства следва да се отнасят за 2017 г., съгласно 
посоченото в т. 24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ 
(бележка под черта 44) от Условията за кандидатстване по процедурата.  
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 

2 
BG16RFOP002-

2.024-0084 
ЯМБ ПРИЯТЕЛИ 

ООД 

Мобилен офис за консултации 
по семеен бюджет, 

потребителско кредитиране и 
задлъжнялост в област 

Пазарджик 

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

От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 3 
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията за 
кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване е видно, че 
кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, което има седалище на територията на селски район (област Пазарджик, 
община Панагюрище, с. Левски), съгласно Списъка на общините в обхвата на селските 
райони на Република България (Приложение И към Условията за кандидатстване) и е 



 

заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се осъществяват в общини 
на територията на селските райони в Република България - Област Пазарджик, Община 
Септември, гр.Септември, Област Пазарджик, Община Лесичово, с.Калугерово, Област 
Пазарджик, Община Лесичово, с.Лесичово, Област Пазарджик, Община Лесичово, 
с.Церово, Област Пазарджик, Община Лесичово, с.Памидово, Област Пазарджик, 
Община Лесичово, с.Динката, Област Пазарджик, Община Лесичово, с.Щърково, Област 
Пазарджик, Община Септември, с.Варвара, Област Пазарджик, Община Септември, 
с.Ветрен дол 
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "С оглед избягване на 
припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават 
кандидати, които са: 
 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 
Република България е даден в Приложение И". 
 

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

3 
BG16RFOP002-

2.024-0111 
ТЕЛЕСКОП ЕООД 

Предоставяне на актуални 
информационни услуги от 

"ТЕЛЕСКОП" ЕООД, съчетаващи 
иновативност, положителен 

социален и икономически ефект 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД 2008: 74.90 "Други професионални дейности, некласифицирани 
другаде". Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване за кандидатите, 
регистририрани през 2018 г., съответствието за допустимост на кода на организацията 
по КИД ще бъде проверявано, съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от 
Формуляра за кандидатстване. Дружеството-кандидат е регистрирано по реда на 
Търговския закон през 2018 г., видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ. 
Посоченият във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не попада в 
кръга на допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни 
за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на 
европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от 



 

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

4 
BG16RFOP002-

2.024-0299 
БУСЕМ ТЕКСТИЛ 

ЕООД 

Насърчаване реализацията на 
предприемаческа идея в "БУСЕМ 

ТЕКСТИЛ" ЕООД 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от лице 
с право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията е посочена 
2017 г. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, дружеството-кандидат е 
регистрирано по реда на Търговския закон през 2018 г. и декларираните в Декларацията 

обстоятелства следва да се отнасят за 2018 г. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия - попълнена по образец (Приложение Д). 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 

5 
BG16RFOP002-

2.024-0577 
Ревейе ЕООД 

Refresh to day - чатбот с 
машинен интелект 

1. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по процедурата и 
изискванията на Критерий № 15 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидатите (Приложение Ж към Условията за кандидатстване):  
 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 3 
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията за 
кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване е видно, че 
кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, което има седалище на територията на селски район (област Благоевград, 
община Гоце Делчев, с. Борово), съгласно Списъка на общините в обхвата на селските 
райони на Република България (Приложение И към Условията за кандидатстване) и е 
заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се осъществяват в община 
на територията на селските райони в Република България - област Благоевград, община 
Гоце Делчев, с. Борово. 
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "С оглед избягване на 
припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават 
кандидати, които са:  
 



 

• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 
Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 

6 
BG16RFOP002-

2.024-0948 
"Медиа 2018" 

ЕООД 

Развитие на предприемаческа 
идея - създаване на онлайн 
медия в "Медиа 2018" ЕООД 

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

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, проектно предложение 
подадено в рамките на втория краен срок за кандидатстване, но с код на основна 
икономическа дейност, допустим за първия краен срок за кандидатстване, ще бъде 
отхвърлено.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД 2008: 58.19 "Друга издателска дейност". Съгласно т. 11.1, подт. 
6) от Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, 
съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 
кандидатстване. Дружеството-кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон 
през 2018 г., видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ. Посоченият във 
Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД попада в кръга на 
допустимите по първи краен срок по процедурата сектори от НСНМСП, съгласно т.25 от 
Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 

7 
BG16RFOP002-

2.024-0949 

„КИЙ 
ПРЪДАКШЪН“ 

ЕООД 

Насърчаване и подкрепа за 
дейността на лейбъла "Кий 

Пръдакшън" фокусиран върху 
иновативно аудио-визуално и 

сценично продуцентство. 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от лице 
с право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията е посочена 
2018 г. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, дружеството-кандидат е 
регистрирано по реда на Търговския закон през 2017 г. и декларираните в Декларацията 
обстоятелства следва да се отнасят за 2017 г. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 



 

малките и средните предприятия - попълнена по образец (Приложение Д). 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, проектно предложение 
подадено в рамките на втория краен срок за кандидатстване, но с код на основна 
икономическа дейност, допустим за първия краен срок за кандидатстване, ще бъде 
отхвърлено.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД 2008: 59.20 "Звукозаписване и издаване на музика". Съгласно т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 
2017 г., съответствието за допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде 
проверявано, съобразно служебна проверка въз основа на данни, предоставени от НСИ. 
В случай че след проверката се установи, че НСИ не може да определи код на основна 

икономическа дейност на кандидата въз основа на наличната информация за 2017 г., 
съответствието с изискването по т. 6) ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Дружеството-
кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон през 2017 г., видно от вписаното 
в Търговския регистър и РЮЛНЦ и не е извършвало дейност през 2017г., съгласно 
извършена служебна проверка въз основа на данни, предоставени от НСИ. Посоченият 
във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД попада в кръга на 
допустимите по първи краен срок по процедурата сектори от НСНМСП, съгласно т.25 от 
Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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BG16RFOP002-

2.024-0950 
dsfdsfsdfsdfdsfdsfd

sfsd 
садсадсадсадасдсадасадсадсада

ссадсадсадса 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 2 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж 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 са регистрирани след 
31.12.2016 г.  
Дружеството-кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон на 28.01.2013 г., 
видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 



 

оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват дейността, за която 
кандидатстват в секторите, посочени в т. 6) от Условията за кандидатстване. Кодът на 
дейността, за която се кандидатства следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на 
кандидата“, поле „Код на проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.  
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на проекта по 
КИД-2008“, кандидатът е посочил 01 "Растениевъдство, животновъдство и лов; 
спомагателни дейности". Информация за код на проекта, в който кандидатът ще развива 
дейността, за която кандидатства, не е налична във Формуляра за кандидатстване.  
С оглед на горното, кандидатът остава извън ограничението за допустими кандидати, за 
които е спазено изискването да развиват дейността, за която кандидатстват в някой от 
допустимите сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на 
нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални 
предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване. 
 

Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
3. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква а) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 2 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е прикачен файл с наименование "x.pdf", който не 
съдържа Бизнес план (Приложение А). 
 
Съгласно Критериите за оценка на административното съответствие на проектните 
предложения (Приложение Ж) и т. 24. Списък на документите, които се подават на етап 
кандидатстване, буква а), поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „В случай че 
Бизнес планът (Приложение А) не е представен или не е представен в изискуемия 
образец или са налице нередовности, същият не може да бъде допълнително изискван 
от кандидатите и проектното предложение ще бъде отхвърлено, тъй като 
допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на качеството на проектното 
предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ“. 
 
4. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, букви б), б-1) в), г), д) и е) от 
Условията за кандидатстване по процедурата и Критерии № 3, № 4, № 6, № 7, № 8 и № 
9 от Критериите за оценка на административното съответствие на проектните 



 

предложения (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение не са представени: Декларация, че кандидатът е запознат 
с условията за кандидатстване и условията за изпълнение - попълнена по образец 
(Приложение Б), Декларация от физическото лице-предприемач - попълнена по образец 
(Приложение Б1), Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. – 
попълнена по образец (Приложение В), Декларация за минимални помощи – попълнена 
по образец (Приложение Г), Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение Д) и Декларация 
за предоставяне на данни от НСИ – попълнена по образец (Приложение М). Представени 
са файлове с наименования "x.pdf", които не съдържат горепосочените документи.  
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканите Декларация, че кандидатът е запознат с условията за 
кандидатстване и условията за изпълнение - попълнена по образец (Приложение Б), 
Декларация от физическото лице-предприемач - попълнена по образец (Приложение 
Б1), Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. – попълнена по 
образец (Приложение В), Декларация за минимални помощи – попълнена по образец 
(Приложение Г), Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и 
средните предприятия – попълнена по образец (Приложение Д) и Декларация за 
предоставяне на данни от НСИ – попълнена по образец (Приложение М). 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното им изискване по установения ред 

декларациите не бъдат представени или са представени, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
 
5. Проектното предложение не отговаря на изискванията за Допустимост на дейностите 
по т. 13.1. от Условията за кандидатстване по процедурата, както и на Критерий № 4 от 
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Във Формуляра за кандидатстване не е включена задължителната Дейност за 
реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги). 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения“: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се отхвърля. 
 
6. Проектното предложение не отговаря на изискванията за Допустимост на дейностите 
по т. 13.1 и т. 17. Хоризонтални политики от Условията за кандидатстване по 
процедурата, както и на Критерий № 5 от Критериите за оценка на допустимостта на 
проекта (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
Във Формуляра за кандидатстване не е представена информация относно съответствието 
на проектното предложение с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета: 
- Равнопоставеност и недопускане на дискриминация - насърчаване на равните 
възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания 
чрез интегрирането на принципа на недискриминация. 



 

- Устойчиво развитие – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на околната 
среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от 
изменение на климата и приспособяване към тях. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения“: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се отхвърля.  
 
7. Проектното предложение не отговаря на изискванията за Допустимост на кандидата 
по т. 11.2, потд.2, б. Б) и за допустимост на дейностите по т. 13.2. от Условията за 
кандидатстване по процедурата, както и на Критерии № 9, № 11, № 12 и № 13 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване). 
 
Във Формуляра за кандидатстване не е включена информация, която да обосновава 
съответствие по посочените критерии. 
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2.024-0951 
"Куул Тийн" ЕООД 

Създаване на портал за 
личностно и творческо развитие 
на българските деца и младежи 

„Куул Тийн” 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, проектно предложение 
подадено в рамките на втория краен срок за кандидатстване, но с код на основна 
икономическа дейност, допустим за първия краен срок за кандидатстване, ще бъде 
отхвърлено.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД 2008: 63.12 "Web-портали". Съгласно т. 11.1, подт. 6) от 
Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, 
съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 
кандидатстване. Дружеството-кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон 
през 2018 г., видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ. Посоченият във 
Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД попада в кръга на 
допустимите по първи краен срок по процедурата сектори от НСНМСП, съгласно т.25 от 
Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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BG16RFOP002-

2.024-0952 
"КОРЕКТ 

РЕКЪРДС" ООД 

Реализиране на 
предприемаческа идея 

:"Иновации в процеса на 
видеозаснемане на музикални 

събития и документални 
продукции" 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, проектно предложение 
подадено в рамките на втория краен срок за кандидатстване, но с код на основна 
икономическа дейност, допустим за първия краен срок за кандидатстване, ще бъде 
отхвърлено.  



 

 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД 2008: 59.20 "Звукозаписване и издаване на музика". Съгласно т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 
2018 г., съответствието за допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде 
проверявано, съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 
кандидатстване. Дружеството-кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон 
през 2018 г., видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ. Посоченият във 
Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД попада в кръга на 
допустимите по първи краен срок по процедурата сектори от НСНМСП, съгласно т.25 от 
Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-0953 
Традиция 2018 

Издаване на научно-
популярното списание "Изживей 
България" в обем от 12 книжки 

годишно и увеличаване на 
тиража му от 3 000 на 6 000 

броя 

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

по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, проектно предложение 
подадено в рамките на втория краен срок за кандидатстване, но с код на основна 
икономическа дейност, допустим за първия краен срок за кандидатстване, ще бъде 
отхвърлено.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД 2008: 58 "Издателска дейност". Съгласно т. 11.1, подт. 6) от 
Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, 
съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 
кандидатстване. Дружеството-кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон 
през 2018 г., видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ. Посоченият във 
Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД попада в кръга на 
допустимите по първи краен срок по процедурата сектори от НСНМСП, съгласно т.25 от 
Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-0954 
Ай Ти Дом ЕООД 

Създаване на система за 
автоматичен контрол и 

регулация на състоянието на 
въздуха в дома, чрез мрежа от 

датчици и контролери, 
обединени в Big Data среда 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, проектно предложение 
подадено в рамките на втория краен срок за кандидатстване, но с код на основна 
икономическа дейност, допустим за първия краен срок за кандидатстване, ще бъде 
отхвърлено.  
 



 

В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД 2008: 26.51 "Производство на уреди и апарати за измерване, 
изпитване и навигация". Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване за 
кандидатите, регистририрани през 2018 г., съответствието за допустимост на кода на 
организацията по КИД ще бъде проверявано, съобразно кода на организацията по КИД, 
вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Дружеството-кандидат е регистрирано по 
реда на Търговския закон през 2018 г., видно от вписаното в Търговския регистър и 
РЮЛНЦ. Посоченият във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД 
попада в кръга на допустимите по първи краен срок по процедурата сектори от НСНМСП, 
съгласно т.25 от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 

13 
BG16RFOP002-

2.024-0955 
ТЕРМОСТАТИКА 

Създаване на 
многофункционален IoT продукт 

- диференциален термостат с 
функционалност за използване 
като многозонов термостат за 

домашно и индустриално 
приложения. 

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

кандидатстване по процедурата и Критерий № 2 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представен Бизнес план (Приложение А), който не е 
попълнен по образец и не съдържа изискуемите таблици, съгласно одобрения образец 
на документа към Условията за кандидатстване по процедурата.  
 
Съгласно Критериите за оценка на административното съответствие на проектните 
предложения (Приложение Ж) и т. 24. Списък на документите, които се подават на етап 
кандидатстване, буква а), поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „В случай че 
Бизнес планът (Приложение А) не е представен или не е представен в изискуемия 
образец или са налице нередовности, същият не може да бъде допълнително изискван 
от кандидатите и проектното предложение ще бъде отхвърлено, тъй като 
допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на качеството на проектното 
предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ“. 
 
2. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, проектно предложение 
подадено в рамките на втория краен срок за кандидатстване, но с код на основна 
икономическа дейност, допустим за първия краен срок за кандидатстване, ще бъде 
отхвърлено.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД 2008: 26.51 "Производство на уреди и апарати за измерване, 
изпитване и навигация". Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване за 
кандидатите, регистририрани през 2018 г., съответствието за допустимост на кода на 
организацията по КИД ще бъде проверявано, съобразно кода на организацията по КИД, 
вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Дружеството-кандидат е регистрирано по 



 

реда на Търговския закон през 2018 г., видно от вписаното в Търговския регистър и 
РЮЛНЦ. Посоченият във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД 
попада в кръга на допустимите по първи краен срок по процедурата сектори от НСНМСП, 
съгласно т.25 от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-0956 
ЕЛИЗАВЕТА 3 

ЕООД 

Създаване и развитие на ново 
предприятие за производство и 

пазарна реализация на 
стъклопластови моторни лодки 

за отдих-сформиране на 
квалифициран 

екип,проектиране на 
модели,покупка на ДМА и 

производствено 
оборудване,консумативи и 

материали за конкурентно и 
ефективно производство и за 

стабилен икономически 
растеж.Стабилност на работните 
места и постигане на устойчива 

заетост.Визуализация на 
проекта 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, проектно предложение 
подадено в рамките на втория краен срок за кандидатстване, но с код на основна 
икономическа дейност, допустим за първия краен срок за кандидатстване, ще бъде 

отхвърлено.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД 2008: 30.12 "Строителство на плавателни съдове за отдих". 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване за кандидатите, 
регистририрани през 2018 г., съответствието за допустимост на кода на организацията 
по КИД ще бъде проверявано, съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от 
Формуляра за кандидатстване. Дружеството-кандидат е регистрирано по реда на 
Търговския закон през 2018 г., видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ. 
Посоченият във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД попада в 
кръга на допустимите по първи краен срок по процедурата сектори от НСНМСП, съгласно 
т.25 от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по процедурата и 
изискванията на Критерий № 15 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидатите (Приложение Ж към Условията за кандидатстване):  
 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 3 
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията за 
кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване е видно, че 
кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, което има седалище на територията на селски район (област Пловдив, 
община Раковски, гр. Раковски), съгласно Списъка на общините в обхвата на селските 
райони на Република България (Приложение И към Условията за кандидатстване) и е 
заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се осъществяват в община 
на територията на селските райони в Република България - област Пловдив, община 



 

Раковски, гр. Раковски и област Пазарджик, Община Панагюрище, с. Оборище.  
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "С оглед избягване на 
припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават 
кандидати, които са:  
 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 
Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-0957 
АТОЛ ХОЛИДЕЙ 

ЕООД 

Създаване на уеб базирана 
информационна система за 

туристически услуги 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, проектно предложение 
подадено в рамките на втория краен срок за кандидатстване, но с код на основна 
икономическа дейност, допустим за първия краен срок за кандидатстване, ще бъде 
отхвърлено.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД 2008: 63.12 "Web-портали". Съгласно т. 11.1, подт. 6) от 
Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, 
съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 
кандидатстване. Дружеството-кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон 
през 2018 г., видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ. Посоченият във 
Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД попада в кръга на 
допустимите по първи краен срок по процедурата сектори от НСНМСП, съгласно т.25 от 
Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-0958 
Туистент ЕООД 

Теоретично и числено 
моделиране на система 

коронарен стент-артерия от 
Туистент ЕООД 

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



 

подадено в рамките на втория краен срок за кандидатстване, но с код на основна 
икономическа дейност, допустим за първия краен срок за кандидатстване, ще бъде 
отхвърлено.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД 2008: 72.19 "Научноизследователска и развойна дейност в 
областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки, без 
биотехнологиите". Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване за 
кандидатите, регистририрани през 2017 г., съответствието за допустимост на кода на 
организацията по КИД ще бъде проверявано, съобразно служебна проверка въз основа 
на данни, предоставени от НСИ. В случай че след проверката се установи, че НСИ не 
може да определи код на основна икономическа дейност на кандидата въз основа на 
наличната информация за 2017 г., съответствието с изискването по т. 6) ще бъде 
проверявано съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 
кандидатстване. Дружеството-кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон 
през 2017 г., видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ и не е извършвало 
дейност през 2017г., съгласно извършена служебна проверка въз основа на данни, 
предоставени от НСИ. Посоченият във Формуляра за кандидатстване код на 
организацията по КИД попада в кръга на допустимите по първи краен срок по 
процедурата сектори от НСНМСП, съгласно т.25 от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 

оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-0959 
РУДИ 18 

Възможност за професионална 
реализация 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, проектно предложение 
подадено в рамките на втория краен срок за кандидатстване, но с код на основна 
икономическа дейност, допустим за първия краен срок за кандидатстване, ще бъде 
отхвърлено.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД 2008: 13.99 "Производство на други текстилни изделия, 
некласифицирани другаде". Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване за 
кандидатите, регистририрани през 2018 г., съответствието за допустимост на кода на 
организацията по КИД ще бъде проверявано, съобразно кода на организацията по КИД, 
вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Дружеството-кандидат е регистрирано по 
реда на Търговския закон през 2018 г., видно от вписаното в Търговския регистър и 
РЮЛНЦ. Посоченият във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД 
попада в кръга на допустимите по първи краен срок по процедурата сектори от НСНМСП, 
съгласно т.25 от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-0960 
КЛАУД ДАТА 

СЪРВИСИС ООД 

Изграждане на изчислителен 
център за обработка и 

съхранение на данни на 
територията на град Шивачево, 

община Твърдица, област 
Сливен 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, проектно предложение 
подадено в рамките на втория краен срок за кандидатстване, но с код на основна 
икономическа дейност, допустим за първия краен срок за кандидатстване, ще бъде 
отхвърлено.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД 2008: 62 "Дейности в областта на информационните технологии". 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване за кандидатите, 
регистририрани през 2018 г., съответствието за допустимост на кода на организацията 
по КИД ще бъде проверявано, съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от 
Формуляра за кандидатстване. Дружеството-кандидат е регистрирано по реда на 
Търговския закон през 2018 г., видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ. 
Посоченият във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД попада в 
кръга на допустимите по първи краен срок по процедурата сектори от НСНМСП, съгласно 
т.25 от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 

оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-0961 

"НИАНТИ" ООД 
Предприятие за 

Научни 
Изследвания с 

научно приложен 
характер, 

изготвяне на 
Анализи в 

областта на 
промишлеността и 

енергетиката, 
разработване на 
Нови Технологии 
и внедряване на 

Иновации 

Реализиране на 
предприемаческата идея на 

предприятие "НИАНТИ" ООД за 
научно приложна разработка и 

подготовка за промишлено 
внедряване на иновативен 

продукт „Самопочистваща се 
система за филтриране на 

твърди частици при отпадни, 
речни и поройни води”, 

предназначена да филтрира 
такива води в пречиствателни 
станции, при водохващания за 
питейно-битови и промишлени 

нужди, за ВЕЦ и други. 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, проектно предложение 
подадено в рамките на втория краен срок за кандидатстване, но с код на основна 
икономическа дейност, допустим за първия краен срок за кандидатстване, ще бъде 
отхвърлено.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД 2008: 72.19 "Научноизследователска и развойна дейност в 
областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки, без 
биотехнологиите". Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване за 
кандидатите, регистририрани през 2018 г., съответствието за допустимост на кода на 
организацията по КИД ще бъде проверявано, съобразно кода на организацията по КИД, 
вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Дружеството-кандидат е регистрирано по 
реда на Търговския закон през 2018 г., видно от вписаното в Търговския регистър и 
РЮЛНЦ. Посоченият във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД 
попада в кръга на допустимите по първи краен срок по процедурата сектори от НСНМСП, 
съгласно т.25 от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 



 

 
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия има несъответствие в данните, 
отбелязани в таблицата по т.2 и статуса на предприятието, отбелязан в т.3. В таблицата 
по т.2 е отбелязано поле с буква „С“ (Годишен оборот и Средносписъчен брой на 
персонала за „средно“ предприятие), а в т.3 е отбелязано поле за статус „микро“ 
предприятие. След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е 
представил допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от 
Закона за малките и средните предприятия - попълнена по образец (Приложение Д), за 
която се декларират данни за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-0963 
МЕТАЛ ДИЗАЙН 

РМЗ ООД 

Реализиране на 
предприемаческата идея: 

Внедряване на Роботизирана 
заваръчна инсталация 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ кандидатът е регистриран по реда 
на Търговския закон през 2017 г. В т. 2 от Формуляра за кандидатстване е посочен Код 
на организацията по КИД 2008: 25.62 „Механично обработване на метал”. В резултат на 
служебна проверка, извършена в изпълнение на Условията за кандидатстване по 
процедурата и Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. се установи, че 
кодът на основна икономическа дейност на кандидата, определен от НСИ за 2017 г., е 
25.99 "Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде". 
Така определеният от НСИ код на основна икономическа дейност на кандидата за 2017 
г. не попада в кръга на допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-0964 СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ЗА 
ОРГАНИЗИРАНЕ НА  

ПРОФИЛАКТИКАТА В ЗДРАВНИ 
ЗАВЕДЕНИЯ 

по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, проектно предложение 
подадено в рамките на втория краен срок за кандидатстване, но с код на основна 
икономическа дейност, допустим за първия краен срок за кандидатстване, ще бъде 
отхвърлено.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД 2008: 63 "Информационни услуги". Съгласно т. 11.1, подт. 6) от 
Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2017 г., 
съответствието за допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, 
съобразно служебна проверка въз основа на данни, предоставени от НСИ. В случай че 
след проверката се установи, че НСИ не може да определи код на основна икономическа 
дейност на кандидата въз основа на наличната информация за 2017 г., съответствието с 
изискването по т. 6) ще бъде проверявано съобразно кода на организацията по КИД, 
вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Дружеството-кандидат е регистрирано по 
реда на Търговския закон през 2017 г., видно от вписаното в Търговския регистър и 
РЮЛНЦ и не е извършвало дейност през 2017г., съгласно извършена служебна проверка 
въз основа на данни, предоставени от НСИ. Посоченият във Формуляра за 
кандидатстване код на организацията по КИД попада в кръга на допустимите по първи 
краен срок по процедурата сектори от НСНМСП, съгласно т.25 от Условията за 

кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2.  Проектното предложение не отговаря на изискванията за Допустимост на дейностите 
по т. 13.1 и т. 17. Хоризонтални политики от Условията за кандидатстване по 
процедурата, както и на Критерий № 5 от Критериите за оценка на допустимостта на 
проекта (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
Във Формуляра за кандидатстване не е представена информация относно съответствието 
на проектното предложение с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета: 
- Равнопоставеност и недопускане на дискриминация - насърчаване на равните 
възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания 
чрез интегрирането на принципа на недискриминация. 
- Устойчиво развитие – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на околната 
среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от 
изменение на климата и приспособяване към тях. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения“: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-0968 
БМКД  ЕООД Балкани - БМКД 

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



 

Условията за кандидатстване по процедурата и Критерии № 3, № 4, № 8 и № 9 от 
Критериите за оценка на административното съответствие на проектните предложения 
(Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
Към проектното предложение не са представени: Декларация, че кандидатът е запознат 
с условията за кандидатстване и условията за изпълнение, по образец (Приложение Б) и 
Декларация за предоставяне на данни от НСИ – попълнена по образец (Приложение М).   
Към проектното предложение е представена Декларация от физическото лице-
предприемач - попълнена по образец (Приложение Б1), датирана, подписана на хартиен 
носител от физическото лице-предприемач, сканирана и прикачена в ИСУН 2020. От 
приложеният документ не е видна информация относно Единния граждански номер (ЕГН) 
на физическото лице- предприемач. 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от лице 
с право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията е посочена 
2017 г. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, дружеството-кандидат е 
регистрирано по реда на Търговския закон през 2018 г. и декларираните в Декларацията 
обстоятелства следва да се отнасят за 2018 г. 
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканите Декларация, че кандидатът е запознат с условията за 
кандидатстване и условията за изпълнение, по образец (Приложение Б), Декларация от 
физическото лице-предприемач - попълнена по образец (Приложение Б1), Декларация 
за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – 
попълнена по образец (Приложение Д) и Декларация за предоставяне на данни от НСИ – 

попълнена по образец (Приложение М).  
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното им изискване по установения ред 
декларациите не бъдат представени или са представени, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, проектно предложение 
подадено в рамките на втория краен срок за кандидатстване, но с код на основна 
икономическа дейност, допустим за първия краен срок за кандидатстване, ще бъде 
отхвърлено.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД 2008: 63.9 "Други информационни услуги". Съгласно т. 11.1, 
подт. 6) от Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, 
съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 
кандидатстване. Дружеството-кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон 
през 2018 г., видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ. Посоченият във 
Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД попада в кръга на 
допустимите по първи краен срок по процедурата сектори от НСНМСП, съгласно т.25 от 
Условията за кандидатстване. 



 

 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
3. Проектното предложение не отговаря на изискванията за Допустимост на дейностите 
по т. 13.1 и т. 17. Хоризонтални политики от Условията за кандидатстване по 
процедурата, както и на Критерий № 5 от Критериите за оценка на допустимостта на 
проекта (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
Във Формуляра за кандидатстване не е представена информация относно съответствието 
на проектното предложение с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета: 
- Равнопоставеност и недопускане на дискриминация - насърчаване на равните 
възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания 
чрез интегрирането на принципа на недискриминация. 
- Устойчиво развитие – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на околната 
среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от 
изменение на климата и приспособяване към тях. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения“: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1003 
ФЕЙС ПРО 

Създаване на микро-
предприятие в град Плевен за 
разработване на телевизионно 

съдържание - 50 кратки серии и 
15 VLOG и BLOG материали за 
различни професии в 2 плана: 

за добрите страни и каузата във 
всяка една професия и за 

трудностите и 

предизвикателствата й и 
създаване на дигитална среда 

(Интернет сайт) с он-лайн 
менторска програма. 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, проектно предложение 
подадено в рамките на втория краен срок за кандидатстване, но с код на основна 
икономическа дейност, допустим за първия краен срок за кандидатстване, ще бъде 
отхвърлено.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД 2008: 59.11 "Производство на филми и телевизионни 
предавания". Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване за кандидатите, 
регистририрани през 2017 г., съответствието за допустимост на кода на организацията 
по КИД ще бъде проверявано, съобразно служебна проверка въз основа на данни, 
предоставени от НСИ. В случай че след проверката се установи, че НСИ не може да 
определи код на основна икономическа дейност на кандидата въз основа на наличната 
информация за 2017 г., съответствието с изискването по т. 6) ще бъде проверявано 
съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 
кандидатстване. Дружеството-кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон 
през 2017 г., видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ и не е извършвало 
дейност през 2017г., съгласно извършена служебна проверка въз основа на данни, 
предоставени от НСИ. Посоченият във Формуляра за кандидатстване код на 
организацията по КИД попада в кръга на допустимите по първи краен срок по 
процедурата сектори от НСНМСП, съгласно т.25 от Условията за кандидатстване. 
 



 

Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1011 
Миа-Д ЕООД 

Развитие на производството на 
МИА-Д 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 № 3 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация, че кандидатът е запознат с 
условията за кандидатстване и условията за изпълнение,  попълнена и подписана от 
лицето с право да представлява кандидата към датата на подаване на проектното 
предложение, но е използван образец, който не е приложим по настоящата процедура.  
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил 
допълнително изисканата Декларация, че кандидатът е запознат с условията за 
кандидатстване и условията за изпълнение, попълнена от лицето с право да 

представлява кандидата, като отново не е използван образецът, приложим по 
настоящата процедура. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1016 
"ПЕКО-РАМ"ЕООД 

Инвестиции в подкрепа на 
предприемаческата идея на 

"ПЕКО-РАМ"ЕООД чрез 
механична обработка на 

метални детайли 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ кандидатът е регистриран по реда 
на Търговския закон през 2017 г. В т. 2 от Формуляра за кандидатстване е посочен Код 
на организацията по КИД 2008: 25.62 „Механично обработване на метал”. В резултат на 
служебна проверка, извършена в изпълнение на Условията за кандидатстване по 
процедурата и Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. се установи, че 
кодът на основна икономическа дейност на кандидата, определен от НСИ за 2017 г., е 
45.20 "Техническо обслужване и ремонт на автомобили". 
Така определеният от НСИ код на основна икономическа дейност на кандидата за 2017 
г. не попада в кръга на допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 



 

предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1030 
ЖУДЕА ЕООД 

Насърчаване на 
предприемачеството в  

предприятие за производство на 
дамско облекло "ЖУДЕА" ЕООД 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от лице 
с право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията е посочена 
2017 г. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, дружеството-кандидат е 
регистрирано по реда на Търговския закон през 2018 г. и декларираните в Декларацията 
обстоятелства следва да се отнасят за 2018 г. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 

малките и средните предприятия - попълнена по образец (Приложение Д). 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1039 
"КИ ЕВ СИ 94"  

ЕООД 

Създаване и развитие на 
шивашко предприятие в град 

Петрич 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 
на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 
бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да развива основната си 
икономическа дейност в някой от допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, 
изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, 
свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично 
посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 



 

предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий 
№ 19 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване, за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 
на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 
бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да не извършва основната си 
икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в Сектор С - код на 
икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 
„Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 
готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 

• 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята основна 
икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1046 
ХЦГ Груп 

Закупуване на машини с цел 
създаване на нови работни 

места и разширяване на пазара. 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 



 

 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД 2008: 16.1 "Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен 
материал". Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване за кандидатите, 
регистририрани през 2018 г., съответствието за допустимост на кода на организацията 
по КИД ще бъде проверявано, съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от 
Формуляра за кандидатстване. Дружеството-кандидат е регистрирано по реда на 
Търговския закон през 2018 г., видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ. 
Посоченият във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не попада в 
кръга на допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни 
за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на 
европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от 
Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 

Съгласно т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват дейността, за която 
кандидатстват в секторите, посочени в т. 6) от Условията за кандидатстване. Кодът на 
дейността, за която се кандидатства следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на 
кандидата“, поле „Код на проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на проекта по 
КИД-2008“, кандидатът е посочил 16.1 "Разкрояване, рендосване и импрегниране на 
дървен материал".  
С оглед на горното, кандидатът остава извън ограничението за допустими кандидати, за 
които е спазено изискването да развиват дейността, за която кандидатстват в някой от 
допустимите сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на 
нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални 
предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
3. Проектното предложение не отговаря на изискванията за Допустимост на дейностите 
по т. 13.1 и т. 17. Хоризонтални политики от Условията за кандидатстване по 
процедурата, както и на Критерий № 5 от Критериите за оценка на допустимостта на 
проекта (Приложение Ж към Условията за кандидатстване):  
 
Във Формуляра за кандидатстване не е представена информация, относно 



 

съответствието на проектното предложение с хоризонталните политики, залегнали в чл. 
7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета: 
- Равнопоставеност и недопускане на дискриминация - насърчаване на равните 
възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания 
чрез интегрирането на принципа на недискриминация. 
- Устойчиво развитие – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на околната 
среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от 
изменение на климата и приспособяване към тях. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения“: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1067 
ВОЛТОН -Д ЕООД 

Подкрепа за създаване на 
предприятие за обработка на 

метали 

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

 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 
на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 
бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да развива основната си 
икономическа дейност в някой от допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, 
изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, 
свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично 
посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий 
№ 19 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 



 

посочено „НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване, за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 
на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 
бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да не извършва основната си 
икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в Сектор С - код на 
икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 
„Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 
готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 

• 11.06. „Производство на малц”. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята основна 
икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1073 

"НИГЕ СТИЛ" 

ЕООД 

Реализиране на 
предприемаческа идея в 

предприятие за производство на 
конфекционирани текстилни 
изделия " НИГЕ СТИЛ" ЕООД 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, букви б), в), г), д) и е) от 
Условията за кандидатстване по процедурата и Критерии № 3, № 6, № 7, № 8 и № 9 от 
Критериите за оценка на административното съответствие на проектните предложения 
(Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение са представени: Декларация, че кандидатът е запознат с 
условията за кандидатстване и условията за изпълнение, по образец (Приложение Б), 
Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. – попълнена по 
образец (Приложение В), Декларация за минимални помощи – попълнена по образец 
(Приложение Г), Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и 
средните предприятия – попълнена по образец (Приложение Д) и Декларация за 
предоставяне на данни от НСИ – попълнена по образец (Приложение М), попълнени и 
подписани от Диана Диянова Ангелова. Видно от вписаните обстоятелства в Търговския 
регистър и РЮЛНЦ, относно актуалното състояние на кандидата "НИГЕ СТИЛ" ЕООД, към 
датата на подаване на проекта 26.11.2018 г., лицeтo с право да представлява кандидата 
e Цветелин Диянов Димов.  
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканите Декларация, че кандидатът е запознат с условията за 
кандидатстване и условията за изпълнение, по образец (Приложение Б), Декларация по 
чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. – попълнена по образец 



 

(Приложение В), Декларация за минимални помощи – попълнена по образец 
(Приложение Г), Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и 
средните предприятия – попълнена по образец (Приложение Д) и Декларация за 
предоставяне на данни от НСИ – попълнена по образец (Приложение М).  
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното им изискване по установения ред 
декларациите не бъдат представени или са представени, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1083 
СтройЛаб ЕООД 

Създаване и oборудване на 
лаборатория за изпитване на 

добавъчни строителни 
материали при строителство на 

сгради и съоръжения. 

Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 11.2, 
подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по процедурата и изискванията 
на Критерий № 15 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидатите 
(Приложение Ж към Условията за кандидатстване):  
 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 3 
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията за 

кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване е видно, че 
кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, което има седалище на територията на селски район (област Сливен, 
Община Нова Загора, гр. Нова Загора), съгласно Списъка на общините в обхвата на 
селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 
кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 
осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - 
област Сливен, Община Нова Загора, гр. Нова Загора.  
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "С оглед избягване на 
припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават 
кандидати, които са:  
 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 
Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1086 
АЛЕКС КРИЕЙТ 

ЕООД 

Алекс Криейт - 
Предприемачество и капацитет 

за растеж на МСП 

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



 

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 
на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 
бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да развива основната си 
икономическа дейност в някой от допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, 
изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, 
свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично 
посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 

 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий 
№ 19 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване, за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 
на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 
бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да не извършва основната си 
икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в Сектор С - код на 
икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 
„Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 
готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3. „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 



 

• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята основна 
икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1098 
„АРХИКО 

ДИЗАЙН“ ЕООД 

Създаване  и развитие на 
проектантско студио Архико 

Дизайн 

Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 11.2, 
подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по процедурата и изискванията 
на Критерий № 15 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидатите 
(Приложение Ж към Условията за кандидатстване):  
 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 3 
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията за 
кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 

кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване е видно, че 
кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, което има седалище на територията на селски район (област Благоевград, 
Община Разлог, гр. Разлог), съгласно Списъка на общините в обхвата на селските 
райони на Република България (Приложение И към Условията за кандидатстване) и е 
заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се осъществяват в община 
на територията на селските райони в Република България - област Благоевград, Община 
Банско, гр. Банско. 
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "С оглед избягване на 
припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават 
кандидати, които са:  
 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 
Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1099 
НОВ МЕДИЕН 

ЕКИП 

НОВ МЕДИЕН ЕКИП - 
Предприемачество и капацитет 

за растеж 

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



 

подадено в рамките на втория краен срок за кандидатстване, но с код на основна 
икономическа дейност, допустим за първия краен срок за кандидатстване, ще бъде 
отхвърлено.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД 2008: 59.11 "Производство на филми и телевизионни 
предавания". Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване за кандидатите, 
регистририрани през 2018 г., съответствието за допустимост на кода на организацията 
по КИД ще бъде проверявано, съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от 
Формуляра за кандидатстване. Дружеството-кандидат е регистрирано по реда на 
Търговския закон през 2018 г., видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ. 
Посоченият във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД попада в 
кръга на допустимите по първи краен срок по процедурата сектори от НСНМСП, съгласно 
т.25 от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1100 

МЕДИЦИНСКИ 
ЦЕНТЪР ПО 

ГАСТРОЕНТЕРОЛО
ГИЯ Д-Р 

КОСТУРКОВ 
Еднолично 

дружество с 
ограничена 
отговорност 

Предлагане на 
високотехнологични 

Гастроентерологични услуги 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от лице 
с право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията е посочена 
2017 г. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, дружеството-кандидат е 
регистрирано по реда на Търговския закон през 2018 г., поради което за него 2017 не се 
явява последната приключила финансова година и декларираните в Декларацията 
обстоятелства следва да се отнасят за 2018 г. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия - попълнена по образец (Приложение Д), с посочена 
2018 г., за която се декларират данни за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията за Допустимост на дейностите 
по т. 13.1 и т. 17. Хоризонтални политики от Условията за кандидатстване по 
процедурата, както и на Критерий № 5 от Критериите за оценка на допустимостта на 
проекта (Приложение Ж към Условията за кандидатстване):  
 
Във Формуляра за кандидатстване не е представена информация, относно 
съответствието на проектното предложение с хоризонталните политики, залегнали в чл. 
7 и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета: 



 

- Равнопоставеност и недопускане на дискриминация - насърчаване на равните 
възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания 
чрез интегрирането на принципа на недискриминация. 
- Устойчиво развитие – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на околната 
среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от 
изменение на климата и приспособяване към тях. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения“: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1123 
"Ел Метал 17" 

ЕООД 

Развитие на  предприемаческа 
идея в предприятие за 

механично обработване на 
метал " ЕЛ МЕТАЛ 17" ЕООД 

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

Формулярът за кандидатстване е подписан с КЕП с автор Георги Богданов Янев и 
титуляр "Янев Консулт" ЕООД, но в представеното пълномощно е записано, че 
упълномощителят Елена Ташева Шукерска, представляваща дружеството кандидат „Ел 
Метал 17“ ЕООД упълномощава "Янев Консулт" ЕООД, с управител Георги Богданов 
Янев, да подава и подписва документи на дружеството с "нейния електронен подпис". 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканото пълномощно, от което да е видно, че юридическото лице 
"Янев Консулт" ЕООД е упълномощено да представлява кандидата към ДАТАТА НА 
КАНДИДАТСТВАНЕ, като подаде проектното предложение по процедурата с КЕП с автор 
Георги Богданов Янев и титуляр "Янев Консулт" ЕООД.  
 
Проектното предложение не отговаря на изискванията на Критерий № 1 от Критериите 
за оценка на административното съответствие на проектните предложения (Приложение 
Ж към Условията за кандидатстване) и на т. 23. Начин на подаване на проектните 
предложения/концепциите за проектни предложения от Условията за кандидатстване по 
процедурата, поле „Важно”, където е посочено: „Проектното предложение се подава 
електронно чрез ИСУН 2020 като се подписва с валиден КЕП към датата на 
кандидатстване от лице с право да представлява кандидата или упълномощено от него 
лице. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически 
лица, проектното предложение се подписва от всяко от тях при подаването. При 
упълномощаване следва да се прикачи в ИСУН 2020 пълномощно, подписано на хартия 
от официалния представител на кандидата и сканирано, а в случай че кандидатът се 
представлява заедно от няколко физически лица, пълномощното се подписва на хартия 
от всички от тях, сканира се и се прикачва в ИСУН 2020. От пълномощното следва да е 
видно, че лицето е било упълномощено да представлява кандидата към датата на 
кандидатстване. От текста на пълномощното следва да става ясно, че лицето/лицата с 
право да представляват кандидата упълномощават пълномощника да подаде от тяхно 
име проектното предложение с КЕП“.  
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2.024-1139 
АЛИБИС ЕООД 

Създаване на предприятие за 
обработка на метали от Алибис 

ЕООД 

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



 

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 
на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 
бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да развива основната си 
икономическа дейност в някой от допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, 
изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, 
свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично 
посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 

оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий 
№ 19 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване, за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 
на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 
бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да не извършва основната си 
икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в Сектор С - код на 
икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 
„Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 
готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3. „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 



 

• 10.81. „Производство на захар”; 
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята основна 
икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1140 
САГИР ДЕНТ ООД 

Създаване на дентална клиника 
в София 

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

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 
на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 
бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да развива основната си 
икономическа дейност в някой от допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, 
изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, 
свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично 
посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий 
№ 19 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 



 

кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване, за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 
на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 
бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да не извършва основната си 
икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в Сектор С - код на 
икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 
„Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 
готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3. „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 

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

39 
BG16RFOP002-

2.024-1164 
Вита Гама ЕООД 

Производство на иновативно 
армирано полимерно фолио 

"Армофол S" 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от лице 
с право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията е посочена 
2018 г. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, дружеството-кандидат е 
регистрирано по реда на Търговския закон през 2017 г., поради което за него 2018 не се 
явява последната приключила финансова година и декларираните в Декларацията 
обстоятелства следва да се отнасят за 2017 г. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия - попълнена по образец (Приложение Д), с посочена 
2017 г., за която се декларират данни за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1167 
Фор Дотс ЕООД 

Студио за дигитален печат "Фор 
Дотс" 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от лице 
с право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията е посочена 
2018 г. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, дружеството-кандидат е 
регистрирано по реда на Търговския закон през 2017 г., поради което за него 2018 не се 
явява последната приключила финансова година и декларираните в Декларацията 
обстоятелства следва да се отнасят за 2017 г. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия - попълнена по образец (Приложение Д), с посочена 
2017 г., за която се декларират данни за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1176 
"Хайлайн Студио" 

ЕООД 

Развитие и реализация на 
услуги в областта на 

архитектурните дейности, от 
"ХАЙЛАЙН СТУДИО" ЕООД 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 
на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 
бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да развива основната си 
икономическа дейност в някой от допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, 
изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, 
свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично 
посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 



 

предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий 
№ 19 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване, за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 
на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 
бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да не извършва основната си 
икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в Сектор С - код на 
икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 
„Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 
готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 

• 10.3. „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята основна 
икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1191 

САМОСТОЯТЕЛНА 
МЕДИКО-

ТЕХНИЧЕСКА 
ЛАБОРАТОРИЯ ПО 

ЗЪБОТЕХНИКА  
“ЕСТА СМАЙЛ 

ЛАБ“ ЕООД 

ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНА 
СИСТЕМА ЗА ИЗРАБОТКА НА 

ЕСТЕТИЧНИ ЗЪБОТЕХНИЧЕСКИ 
КОНСТРУКЦИИ В СМТЛ ЕСТА 

СМАЙЛ ЛАБ ЕООД 

1. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите, съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по процедурата и 
изискванията на Критерий № 15 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидатите (Приложение Ж към Условията за кандидатстване):  
 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 3 
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията за 
кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване (05.12.2018 
г.) е видно, че кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за 



 

малките и средните предприятия, което има седалище на територията на селски район 
(област Благоевград, община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев), съгласно Списъка на 
общините в обхвата на селските райони на Република България (Приложение И към 
Условията за кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които 
също ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република 
България - област Благоевград, община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев. 
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "С оглед избягване на 
припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават 
кандидати, които са:  
 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 
Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 

оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1200 
РЕ - МАР ФЕШЪН 

ООД 
Кроим устойчивото бъдеще на 
фирма „Ре – Мар Фешън“ ООД 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от 
лицето с право да представлява кандидата Татяна Тинкова Иванова, като в т. 2 от 
образеца на декларацията е посочена 2017 г. Видно от вписаното в Търговския регистър 
и РЮЛНЦ, дружеството-кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон през 2018 
г., поради което за него 2018 се явява последната приключила финансова година и 
декларираните в Декларацията обстоятелства следва да се отнасят за 2018 г. След 
изпратено уведомление за установени нередовности, на 20.02.2019 г. кандидатът е 
представил допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от 
Закона за малките и средните предприятия, по образец (Приложение Д), попълнена и 
подписана от лицето Татяна Тинкова Иванова.  
Проектното предложение е подадено с персонален Квалифициран електронен подпис 
(КЕП) с титуляр лицето Натали Антонова Начева, за която е представено пълномощно от 
лицето с право да представлява кандидата Татяна Тинкова Иванова към датата на 
подаване на проектното предложение 08.12.2018 г., с което последната упълномощава 
лицето Натали Антонова Начева да подаде от нейно име проектното предложение с КЕП. 
Подаденият електронно в системата ИСУН 2020 отговор от кандидата, заедно с 
допълнително представената Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона 
за малките и средните предприятия (Приложение Д), е прикачен чрез КЕП  с титуляр 



 

юридическо лице "Стивън" ООД и автор физическо лице Иван Тенев Иванов, за което не 
е представено пълномощно от актуалното лице с право да представлява кандидата г-жа 
Татяна Тинкова Иванова.  
На юридическото лице "Стивън" ООД с представляващ Иван Тенев Иванов, подаващо 
допълнително изисканите документи по електронен път, не е учредена представителна 
власт по отношение на кандидата РЕ МАР ФЕШЪН ООД, поради което представянето на 
допълнителните документи, в това число Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 
4 от Закона за малките и средните предприятия, не пораждат действие по отношение на 
кандидата. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1211 
„Калина Ив“ ЕООД 

Ефективни архитектурни услуги 
чрез бизнес начинание на 

„Калина Ив“ ЕООД 

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

кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от лице 
с право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията е посочена 
2018 г. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, дружеството-кандидат е 
регистрирано по реда на Търговския закон през 2017 г., поради което за него 2018 не се 
явява последната приключила финансова година и декларираните в Декларацията 
обстоятелства следва да се отнасят за 2017 г. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия - попълнена по образец (Приложение Д), с посочена 
2017 г., за която се декларират данни за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП. 
Представената Декларация е некоректно попълнена, като е констатирано 
несъответствие на данните в т.2, в което кандидатът е отбелязал полета за "годишен 
оборот" и "стойност на активите" за микропредприятие, а в т.3 е отбелязал статус на 
"малко" предприятие. Изискванията по т.4 от декларацията са неприложими, тъй като 
видно от Търговски регистър РЮЛНЦ кандидатът е създаден пред 2017г. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1232 

"ЕПМ - 
Интернешънъл" 

ООД 
Специалисти за умна енергия 

1. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по процедурата и 
изискванията на Критерий № 15 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидатите (Приложение Ж към Условията за кандидатстване):  
 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 3 
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията за 
кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 



 

кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване е видно, че 
кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, което има седалище на територията на селски район (област Пазарджик, 
Община Панагюрище, гр. Панагюрище), съгласно Списъка на общините в обхвата на 
селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 
кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 
осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - 
област Пазарджик, Община Панагюрище, гр. Панагюрище.  
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "С оглед избягване на 
припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават 
кандидати, които са:  
 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 
Република България е даден в Приложение И". 

 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1242 
АРХДИЗАЙН 198 

ЕООД 
Архитект дизайн 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от лице 
с право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията е посочена 
2018 г. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, дружеството-кандидат е 
регистрирано по реда на Търговския закон през 2017 г., поради което за него 2018 не се 
явява последната приключила финансова година и декларираните в Декларацията 
обстоятелства следва да се отнасят за 2017 г. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия - попълнена по образец (Приложение Д), с посочена 
2017 г., за която се декларират данни за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1260 

"Ди Ес Клиник - 
Център за 
дентална 

медицина" ЕООД 

Повишаване 
конкурентоспособността на "Ди 
Ес Клиник - Център за дентална 

медицина" ЕООД 

Кандидатът не отговаря на изискванията на Критерии за допустимост на кандидатите по 
т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 2 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж 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 са регистрирани след 
31.12.2016 г.  
  
Дружеството-кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон на 12.04.2016 г., 
видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ. 
  
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1261 
ДИМА ДИЗАЙН 

ЕООД 

Създаване и развитие на 
предприятие произвеждащо 
изделия от дървен материал. 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 
на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 
бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да развива основната си 
икономическа дейност в някой от допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, 
изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, 
свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично 
посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий 
№ 19 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към 



 

Условията за кандидатстване): 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване, за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 
на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 
бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да не извършва основната си 
икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в Сектор С - код на 
икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 
„Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 
готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 

• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята основна 
икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1278 
"БУЛ НР" ЕООД Инвестиции в Бул НР ЕООД 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2017 г. В резултат на 
служебна проверка, извършена в изпълнение на Условията за кандидатстване по 



 

процедурата и Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. се установи, че НСИ 
не може да определи код на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на 
данни за 2017 г. Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, за 
кандидатите, регистрирани през 2017 г., за които НСИ не може да определи код на 
основна икономическа дейност, въз основа на наличната информация за 2017 г., 
съответствието за допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, 
съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 
кандидатстване. Предвид липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на 
организацията по КИД не може да бъде потвърдено спазването на изискването 
кандидатът да развива основната си икономическа дейност в някой от допустимите по 
процедурата сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие 
на нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални 
предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий 
№ 19 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 

 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2017 г. В резултат на 
служебна проверка, извършена в изпълнение на Условията за кандидатстване по 
процедурата и Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. се установи, че НСИ 
не може да определи код на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на 
данни за 2017 г. Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, за 
кандидатите, регистрирани през 2017 г., за които НСИ не може да определи код на 
основна икономическа дейност, въз основа на наличната информация за 2017 г., 
съответствието за допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, 
съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 
кандидатстване. Предвид липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на 
организацията по КИД не може да бъде потвърдено спазването на изискването 
кандидатът да не извършва основната си икономическа дейност, която съгласно КИД 
2008 попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни 
продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 
готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3. „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 



 

• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята основна 
икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1282 
"ТЕТРАСЦЕНД" 

ООД 

Развитие на предприемачество 
в  производството на облекло в 

област Кърджали 

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

Към проектното предложение не е представена Декларация за предоставяне на данни от 
НСИ, по образец (Приложение М), подписана от лицето с право да представлява 
кандидата. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, към датата на 
кандидатстване 07.12.2018 г., дружеството-кандидат се представлява поотделно от 
лицата Александър Тасков Илиев и Илкнур Хасан Махмуд.  
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация за предоставяне на данни от НСИ, по образец 
(Приложение М), попълнена и подписана от лицето с право да представлява кандидата. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 

51 
BG16RFOP002-

2.024-1292 
РСК ЕООД 

Насърчаване на 
предпиремачеството 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ кандидатът е регистриран по реда 
на Търговския закон през 2017 г. В т. 2 от Формуляра за кандидатстване е посочен Код 
на организацията по КИД 2008: 74.10 „Специализирани дейности в областта на 
дизайна”. 
В резултат на служебна проверка, извършена в изпълнение на Условията за 
кандидатстване по процедурата и Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. 
се установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, определен от НСИ 
за 2017 г., е 73.11 "Дейност на рекламни агенции".  



 

Така определеният от НСИ код на основна икономическа дейност на кандидата за 2017 
г. не попада в кръга на допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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BG16RFOP002-

2.024-1294 
НОВИС АРТ ООД 

Стартиране и развитие на Цех 
за производство на керамични 

урни за кремация 

1. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по процедурата и 
изискванията на Критерий № 15 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидатите (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
  
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 3 
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията за 

кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване 07.12.2018 г., 
е видно, че кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките 
и средните предприятия, което има седалище на територията на селски район (област 
София, община Елин Пелин, с. Равно поле), съгласно Списъка на общините в обхвата на 
селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 
кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 
осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - 
област София, община Елин Пелин, с. Равно поле. 
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "С оглед избягване на 
припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават 
кандидати, които са:  
 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 
Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1308 
ДМН БЛЕЙД 

Биметални отрезни ленти от 
ДМН Блейд 

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



 

  
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 3 
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията за 
кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване 07.12.2018 г., 
е видно, че кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките 
и средните предприятия, което има седалище на територията на селски район (област 
София, община Костинброд, с. Градец), съгласно Списъка на общините в обхвата на 
селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 
кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 
осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - 
област София, община Костинброд, с. Градец. 
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "С оглед избягване на 
припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават 
кандидати, които са:  
 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 

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

54 
BG16RFOP002-

2.024-1316 

МК 
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 

ООД 

предприемачествов мк 
интернешънъл 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква а) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 2 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представен Бизнес план (Приложение А), който не е 
попълнен по образец и не съдържа изискуемите таблици, съгласно одобрения образец 
на документа към Условията за кандидатстване по процедурата.  
 
Съгласно Критериите за оценка на административното съответствие на проектните 
предложения (Приложение Ж) и т. 24. Списък на документите, които се подават на етап 
кандидатстване, буква а), поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „В случай че 
Бизнес планът (Приложение А) не е представен или не е представен в изискуемия 
образец или са налице нередовности, същият не може да бъде допълнително изискван 
от кандидатите и проектното предложение ще бъде отхвърлено, тъй като 
допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на качеството на проектното 
предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ“. 



 

 
2.  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 Критерии № 7 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
Представената към проектното предложение Декларация за минимални помощи не 
съдържа дата и подпис от представляващото лице. Видно от вписаните обстоятелства в 
Търговския регистър и РЮЛНЦ, относно актуалното състояние на кандидата "МК 
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД, към датата на подаване на проекта 07.12.2018 г., лицeтo с 
право да представлява кандидата e Марио Любомиров Киров.  
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация за минимални помощи.  
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното им изискване по установения ред 
декларациите не бъдат представени или са представени, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
 
3.  Проектното предложение не отговаря на изискванията за Допустимост на дейностите 
по т. 13.1. от Условията за кандидатстване по процедурата, както и на Критерий № 4 от 
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 

Във Формуляра за кандидатстване не е включена задължителната Дейност за 
реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги). 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения“: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се отхвърля. 
 
4. Проектното предложение не отговаря на изискванията за Допустимост на дейностите 
по т. 13.1 и т. 17. Хоризонтални политики от Условията за кандидатстване по 
процедурата, както и на Критерий № 5 от Критериите за оценка на допустимостта на 
проекта (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
Във Формуляра за кандидатстване не е представена информация относно съответствието 
на проектното предложение с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета: 
- Равнопоставеност и недопускане на дискриминация - насърчаване на равните 
възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания 
чрез интегрирането на принципа на недискриминация. 
- Устойчиво развитие – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на околната 
среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от 
изменение на климата и приспособяване към тях. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения“: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се отхвърля. 

55 BG16RFOP002- "АЕОНИОС АЕОНИОС - Българската марка 1. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 



 

2.024-1327 СТУДИО" ЕООД механични часовници 11.2, подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по процедурата и 
изискванията на Критерий № 15 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидатите (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
  
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 3 
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията за 
кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване 07.12.2018 г., 
е видно, че кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките 
и средните предприятия, което има седалище на територията на селски район (област 
Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня), съгласно Списъка на общините в 
обхвата на селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 
кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 
осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - 
област Кюстендил, община Сапарева баня, гр. Сапарева баня. 
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "С оглед избягване на 
припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават 
кандидати, които са:  
 

• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 
Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 

56 
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2.024-1371 

Център за 
прецизна 

металообработка 

Насърчаване на 
предприемаческата идея в 

Център за прецизна 
металообработка ООД 

1. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по процедурата и 
изискванията на Критерий № 15 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидатите (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
  
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 3 
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията за 
кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване 07.12.2018 г., 
е видно, че кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките 
и средните предприятия, което има седалище на територията на селски район (област 
Сливен, община Нова Загора, гр. Нова Загора), съгласно Списъка на общините в обхвата 
на селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 
кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 



 

осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - 
област Сливен, община Нова Загора, гр. Нова Загора. 
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "С оглед избягване на 
припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават 
кандидати, които са:  
 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 
Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1425 
Смарти Кидс ЕООД 

По-умни деца в детски център 
Смарти Кидс 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват дейността, за която 
кандидатстват в секторите, посочени в т. 6) от Условията за кандидатстване. Кодът на 
дейността, за която се кандидатства следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на 
кандидата“, поле „Код на проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата“ от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на проекта по 
КИД-2008“ липсва посочен код на дейността, за която кандидатът кандидатства. 
Информация за код на проекта, в който кандидатът ще развива дейността, за която 
кандидатства, не е налична във Формуляра за кандидатстване.   
С оглед на горното, кандидатът остава извън ограничението за допустими кандидати, за 
които е спазено изискването да развиват дейността, за която кандидатстват в някой от 
допустимите сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на 
нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални 
предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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BG16RFOP002-

2.024-1431 
"ГЕОМЕД 2018" 

ЕООД 

Насърчаване 
предприемачеството  в " 

ГЕОМЕД 2018" ЕООД. 

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



 

Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация, че кандидатът е запознат с 
условията за кандидатстване и условията за изпълнение (Приложение Б), попълнена и 
подписана от Ваня Димова Чолакова. Видно от вписаните обстоятелства в Търговския 
регистър и РЮЛНЦ, относно актуалното състояние на кандидата "ГЕОМЕД 2018" ЕООД, 
към датата на подаване на проекта  08.12.2018г., лицeтo с право да представлява 
кандидата e ХРИПСИМЕ ТАКВОР ХАЧАДУРЯН.  
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, в която не е попълнена 
финансовата година в т.2. Предвид факта, че дружеството е регистрирано по реда на 
Търговския закон през 2018 г., посочените в декларацията обстоятелства следва да се 
отнасят за 2018 г. 
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканите Декларация, че кандидатът е запознат с условията за 
кандидатстване и условията за изпълнение, по образец (Приложение Б) и Декларация за 
обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – 
попълнена по образец (Приложение Д). 
  
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното им изискване по установения ред 
декларациите не бъдат представени или са представени, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1446 
"М-АРХ" ЕООД 

Утвърждаване на пазара на 
фирма "М-АРХ" ЕООД 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване  в поле „Код на 
организацията по КИД 2008“ не e посочен четирицифрен код  на организацията. 
Посочено е, че кодът попада в раздел 71 "Архитектурни и инженерни дейности; 
технически изпитвания и анализи".  
Видно от служебна проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, кандидатът е регистриран 
през 2017 г. 
В резултат на служебна проверка, извършена в изпълнение на Условията за 
кандидатстване по процедурата и Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. 
се установи, че НСИ не може да определи код на основна икономическа дейност на 
кандидата, въз основа на данни за 2017 г. Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване, за кандидатите, регистрирани през 2017 г., за които НСИ не може да 
определи код на основна икономическа дейност, въз основа на наличната информация 
за 2017 г., съответствието за допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде 
проверявано, съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 



 

кандидатстване.  
 
Съгласно условията за кандидатстване по процедурата в рамките на раздел 71 
"Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи“ от КИД 2008 
са недопустими всички кодове на икономическа дейност с изключение на дейностите по 
код 71.11  „Архитектурни дейности“ и 71.12 „Инженерни дейности и технически 
консултации“. 
 
Предвид липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване четирицифрен код на 
организацията по КИД не може да бъде потвърдено спазването на изискването 
кандидатът да развива основната си икономическа дейност в някой от допустимите по 
процедурата сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие 
на нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални 
предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване. 
 
 
2. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 

процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват дейността, за която 
кандидатстват в секторите, посочени в т. 6) от Условията за кандидатстване. Кодът на 
дейността, за която се кандидатства следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на 
кандидата“, поле „Код на проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата“ от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на проекта по 
КИД-2008“ липсва посочен четирицифрен код на дейността, за която кандидатът 
кандидатства. Посочено е, че по проекта се кандидатства за дейност в раздел 71 
"Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи“ от КИД 2008  
от КИД 2008. 
Информация за четирицифрен код на проекта, в който кандидатът ще развива 
дейността, за която кандидатства, не е налична във Формуляра за кандидатстване.   
Съгласно условията за кандидатстване по процедурата в рамките на раздел 71 
"Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи“ от КИД 2008 
са недопустими всички кодове на икономическа дейност с изключение на дейностите по 
код 71.11  „Архитектурни дейности“ и 71.12 „Инженерни дейности и технически 
консултации“. 
С оглед на горното, кандидатът остава извън ограничението за допустими кандидати, за 
които е спазено изискването да развиват дейността, за която кандидатстват в някой от 
допустимите сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на 
нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални 
предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване, тъй като за него не може да бъде потвърдено, че е заявил дейност в 
някой от допустимите сектори. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 



 

предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1449 
"ДРЯН 2018" ООД 

Предприемачество и растеж в 

"Дрян 2018" ООД 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват дейността, за която 
кандидатстват в секторите, посочени в т. 6) от Условията за кандидатстване. Кодът на 
дейността, за която се кандидатства следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на 
кандидата“, поле „Код на проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на проекта по 
КИД-2008“, кандидатът е посочил 16.2. „Производство на изделия от дървен материал, 
корк, слама и материали за плетене“. Съгласно условията за кандидатстване по 

процедурата в рамките на раздел 16.2. „Производство на изделия от дървен материал, 
корк, слама и материали за плетене“ от КИД 2008 са допустими само дейностите по код 
16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от 
корк, слама и материали за плетене“. 
С оглед на горното, кандидатът остава извън ограничението за допустими кандидати, за 
които е спазено изискването да развиват дейността, за която кандидатстват в някой от 
допустимите сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на 
нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални 
предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1477 
"Мапит" ЕООД 

Развитие на 
предприемачеството в областта 

на инженерните дейности и 
технически консултации в 

"Мапит"EООД 

1. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите, съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по процедурата и 
изискванията на Критерий № 15 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидатите (Приложение Ж към Условията за кандидатстване):  
 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 3 
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията за 
кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване (09.12.2018 
г.) е видно, че кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за 
малките и средните предприятия, което има седалище на територията на селски район 
(област Софийска, община Елин Пелин, гр. Елин Пелин), съгласно Списъка на общините 
в обхвата на селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 
кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 
осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - 
област Софийска, община Елин Пелин, гр. Елин Пелин. 
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "С оглед избягване на 



 

припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават 
кандидати, които са:  
 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 
Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1523 
ДЕМЕЛ ТЕХ 

"Производствен обект за ремонт 
и производство на резервни 
части за зърноприбиращи 
машини и селскостопанска 

техника" 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, проектно предложение 
подадено в рамките на втория краен срок за кандидатстване, но с код на основна 
икономическа дейност, допустим за първия краен срок за кандидатстване, ще бъде 
отхвърлено.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД 2008: 28 "Производство на машини и оборудване, с общо и 
специално предназначение". Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване 
за кандидатите, регистририрани през 2018 г., съответствието за допустимост на кода на 
организацията по КИД ще бъде проверявано, съобразно кода на организацията по КИД, 
вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Дружеството-кандидат е регистрирано по 
реда на Търговския закон през 2018 г., видно от вписаното в Търговския регистър и 
РЮЛНЦ. Посоченият във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД 
попада в кръга на допустимите по първи краен срок по процедурата сектори от НСНМСП, 
съгласно т.25 от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1528 

ЕТ "Д-р Мария 
Радойкова - 

индивидуална 
практика за 

специализирана 
медицинска 
помощ по 

Анестезиология и 
реанимация" 

Кабинет за лечение на болката 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена декларация, в която не е посочена 
финансовата година в т.2.  
Видно от информацията, оповестена в Търговския регистър, кандидатът е регистриран 



 

през 2018 г., поради което декларацията следва да е попълнена въз основа на данни за 
последната приключила финансова година на предприятието: 2018 г. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия - попълнена по образец (Приложение Д), с посочена 
2018 г., за която се декларират данни за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1538 
"КАЛИОПА 77" 

ЕООД 
Предприемачеството - стъпка 

напред за "КАЛИОПА 77" ЕООД 

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

От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 3 
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията за 
кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване (09.12.2018 
г.) е видно, че кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за 
малките и средните предприятия, което има седалище на територията на селски район 
(област Пазарджик, община Брацигово, с. Бяга), съгласно Списъка на общините в 
обхвата на селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 
кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 
осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - 
област Пазарджик, община Брацигово, с. Бяга. 
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "С оглед избягване на 
припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават 
кандидати, които са: 
 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 
Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1539 
"ЕЛ ЕФ СТУДИО" 

ЕООД 
Развитие на предприемаческа 
идея в "ЕЛ ЕФ СТУДИО" 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 № 8 от Критериите за оценка на административното 



 

съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), която не е 
попълнена и подписана от лице с право да представлява кандидата. 
 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът  е представил 
изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и 
средните предприятия - попълнена по образец (Приложение Д), с посочена 2017 г., за 
която се декларират данни за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП.  
 
Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, дружеството-кандидат е 
регистрирано по реда на Търговския закон през 2018 г., поради което за него 2017 не се 
явява последната приключила финансова година и декларираните в Декларацията 
обстоятелства следва да се отнасят за 2018 г. 
 
Съгласно т. 24. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, буква 
д) от Условията за кандидатстване (бележка под линия № 44): "В т. 2 от Декларацията 
кандидатите, които имат приключена 2017 г. следва да посочат 2017 г., а кандидатите, 
които са регистрирани през 2018 г. следва да посочат 2018 г." 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 

предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1541 
САРА ХИРШ ЕООД 

Реализиране на 
предприемаческата идея на 

предприятие Сара Хирш ЕООД 
за "Производство на булчински 

облекла, създаване и 
реализиране на българския и на 

международния пазар на 
дизайнерска колекция от 

булчински рокли "Самодиви" 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 2 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж 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 са регистрирани след 
31.12.2016 г.  
 
Дружеството-кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон на 01.09.2016 г., 
видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1563 
Дизайн MВГ 

Създаване на малка дигитална 
архитектурна организация 

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



 

приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен 
четирицифрен код на организацията, посочен е раздел по КИД 2008: 71 "Архитектурни и 
инженерни дейности; технически изпитвания и анализи". Съгласно т. 11.1, подт. 6) от 
Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2017 г., 
съответствието за допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, 
съобразно служебна проверка въз основа на данни, предоставени от НСИ. В случай че 
след проверката се установи, че НСИ не може да определи код на основна икономическа 
дейност на кандидата въз основа на наличната информация за 2017 г., съответствието с 
изискването по т. 6) ще бъде проверявано съобразно кода на организацията по КИД, 
вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Дружеството-кандидат е регистрирано по 
реда на Търговския закон през 2017 г., видно от вписаното в Търговския регистър и 
РЮЛНЦ и не е извършвало дейност през 2017г., съгласно извършена служебна проверка 
въз основа на данни, предоставени от НСИ. Посоченият във Формуляра за 
кандидатстване раздел на дейност по КИД 2008 включва и недопустими за финансиране 
по процедурата кодове на икономическа дейност. 
Предвид липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по 
КИД не може да бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да развива 
основната си икономическа дейност в някой от допустимите по процедурата сектори от 
НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и 

секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, 
изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват дейността, за която 
кандидатстват в секторите, посочени в т. 6) от Условията за кандидатстване. Кодът на 
дейността, за която се кандидатства следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на 
кандидата“, поле „Код на проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на проекта по 
КИД-2008“, кандидатът е посочил 71 "Архитектурни и инженерни дейности; технически 
изпитвания и анализи". Информация за код на проекта, в който кандидатът ще развива 
дейността, за която кандидатства, не е налична във Формуляра за кандидатстване.  
С оглед на горното, кандидатът остава извън ограничението за допустими кандидати, за 
които е спазено изискването да развиват дейността, за която кандидатстват в някой от 
допустимите сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на 
нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални 



 

предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
3. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, в която не е посочена година, за 
която се декларират данните в т.2. Видно от информацията в Търговския регистър 
предприятието е регистрирано през 2017 г. и декларацията следва да се представи въз 
основа на данни за 2017 г. Допълнително, в т.2 на декларацията не са отбелязани данни 
относно средносписъчен брой на персонала, годишен оборот и стойност на активите, 
които да съответстват на статуса на предприятието, определен в т.3 на декларацията. 
 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 

малките и средните предприятия - попълнена по образец (Приложение Д), за която се 
декларират данни за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП.  
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1564 
РИВАЙВ ПРИНТ 

ЕООД 
Подобряване на капацитета за 

растеж на РИВАЙВ ПРИНТ ЕООД 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от лице 
с право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията не е 
посочена финансовата година. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
дружеството-кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон през 2018 г. и 
декларираните в Декларацията обстоятелства следва да се отнасят за 2018 г.  
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия - попълнена по образец (Приложение Д), за която се 
декларират данни за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП.  
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 



 

декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1567 
Шенк 

Подобряване на 
производствените възможности 

от "Шенк" ООД 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от лице 
с право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията е посочена 
2017 г. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, дружеството-кандидат е 
регистрирано по реда на Търговския закон през 2018г., поради което за него 2017 не се 
явява последната приключила финансова година и декларираните в Декларацията 
обстоятелства следва да се отнасят за 2018 г. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил 

допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия - попълнена по образец (Приложение Д), с посочена 
отново 2017 г., а не коректната 2018г. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 
на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 
бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да развива основната си 
икономическа дейност в някой от допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, 
изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, 
свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично 



 

посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
3. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий 
№ 19 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване, за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 
на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 
бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да не извършва основната си 
икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в Сектор С - код на 
икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 
„Производство на напитки”, както следва: 

• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 
готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3. „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята основна 
икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1572 
„ДЖЪСТ КАЛИНА” 

ЕООД 
Дизайн и производство на 

облекло за марката „Just Kalina” 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 



 

преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ кандидатът е регистриран по реда 
на Търговския закон през 2017 г. В т. 2 от Формуляра за кандидатстване е посочен Код 
на организацията по КИД 2008: 14.13  "Производство на горно облекло, без работно". В 
резултат на служебна проверка, извършена в изпълнение на Условията за 
кандидатстване по процедурата и Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. 
се установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, определен от НСИ 
за 2017 г., е 47.71 "Търговия на дребно с облекло". 
Така определеният от НСИ код на основна икономическа дейност на кандидата за 2017 
г. не попада в кръга на допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1573 
СИКС БРАДЪРС 

ЕООД 

Създаване на дневен център за 
деца с увреждания в Стара 

Загора 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 
на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 
бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да развива основната си 
икономическа дейност в някой от допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, 
изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, 
свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично 
посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 



 

2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий 
№ 19 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване, за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 
на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 
бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да не извършва основната си 
икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в Сектор С - код на 
икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 
„Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 
готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 

• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята основна 
икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1574 
"Ем - Аурум" ООД 

„Преместваема инсталация за 
производство на пелети 

получени от индустриалната 
преработка на дървесина“ 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на документите, 
които се подават на етап кандидатстване, буква в) от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 6 от Критериите за оценка на административното 
съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и 
чл. 7 от ПМС 162/2016 г., която не е в цялост: приложена е само втора страница от 
декларацията. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил 
Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г., по образец 
(Приложение В), която не е от името на кандидата и не е попълнена от лицето с право 
да представлява кандидата. 
 



 

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

73 
BG16RFOP002-

2.024-1580 

ВЕСЕЛКА ПРОЕКТ 
КОНСУЛТ 2018 

ООД 

Създаване на проектантско 
бюро в Монтана 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 

В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 
на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 
бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да развива основната си 
икономическа дейност в някой от допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, 
изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, 
свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично 
посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий 
№ 19 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване, за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 
на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 
бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да не извършва основната си 
икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в Сектор С - код на 



 

икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 
„Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 
готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята основна 
икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се отхвърля. 
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НЕДЕВ АРТ 61 

ЕООД 
Създаване на фотографско 

студио в Стара Загора 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от лице 
с право да представлява кандидата, в която не е попълнена т.1, таблицата в т.2 и т.3. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил 
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните 
предприятия (Приложение Д), подписана от лице с право да представлява кандидата, 
като в т. 2 от образеца на декларацията е посочена 2018 г. Видно от вписаното в 
Търговския регистър и РЮЛНЦ, дружеството-кандидат е регистрирано по реда на 
Търговския закон през 2017 г., поради което за него декларираните в Декларацията 
обстоятелства следва да се отнасят за 2017 г. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 



 

икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2017 г. В резултат на 
служебна проверка, извършена в изпълнение на Условията за кандидатстване по 
процедурата и Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. се установи, че НСИ 
не може да определи код на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на 
данни за 2017 г. Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, за 
кандидатите, регистрирани през 2017 г., за които НСИ не може да определи код на 
основна икономическа дейност, въз основа на наличната информация за 2017 г., 
съответствието за допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, 
съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 
кандидатстване. Предвид липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на 
организацията по КИД не може да бъде потвърдено спазването на изискването 
кандидатът да развива основната си икономическа дейност в някой от допустимите по 
процедурата сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие 
на нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални 
предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за 

кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
3. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий 
№ 19 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2017 г. В резултат на 
служебна проверка, извършена в изпълнение на Условията за кандидатстване по 
процедурата и Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. се установи, че НСИ 
не може да определи код на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на 
данни за 2017 г. Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, за 
кандидатите, регистрирани през 2017 г., за които НСИ не може да определи код на 
основна икономическа дейност, въз основа на наличната информация за 2017 г., 
съответствието за допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, 
съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 
кандидатстване. Предвид липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на 
организацията по КИД не може да бъде потвърдено спазването на изискването 
кандидатът да не извършва основната си икономическа дейност, която съгласно КИД 



 

2008 попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни 
продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 
готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3. „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята основна 
икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се отхвърля. 
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ЕКОБИОПЛАСТ 

Създаване на малко 
предприятие за производство на 
иновативни пластмасови саксии 

за прочистване на въздуха 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква в) и буква д) от Условията 
за кандидатстване по процедурата и Критерии № 6 и № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение не е представена Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ 
и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена от лице, което не е с 
право да представлява кандидата, видно от извършена проверка в Търговски регистър и 
РЮЛНЦ. 
След изпратено 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 Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното им изискване по установения ред 
декларациите не бъдат представени или са представени, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1584 
Микро текстил 

ЕООД 
Създаване на шивашко 
предприятие в Хасково 

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



 

процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2017 г. В резултат на 
служебна проверка, извършена в изпълнение на Условията за кандидатстване по 
процедурата и Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. се установи, че НСИ 
не може да определи код на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на 
данни за 2017 г. Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, за 
кандидатите, регистрирани през 2017 г., за които НСИ не може да определи код на 
основна икономическа дейност, въз основа на наличната информация за 2017 г., 
съответствието за допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, 
съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 
кандидатстване. Предвид липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на 
организацията по КИД не може да бъде потвърдено спазването на изискването 
кандидатът да развива основната си икономическа дейност в някой от допустимите по 
процедурата сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие 
на нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални 

предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий 
№ 19 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“.  Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2017 г. В резултат на 
служебна проверка, извършена в изпълнение на Условията за кандидатстване по 
процедурата и Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. се установи, че НСИ 
не може да определи код на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на 
данни за 2017 г. Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, за 
кандидатите, регистрирани през 2017 г., за които НСИ не може да определи код на 
основна икономическа дейност, въз основа на наличната информация за 2017 г., 
съответствието за допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, 
съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 
кандидатстване. Предвид липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на 
организацията по КИД не може да бъде потвърдено спазването на изискването 



 

кандидатът да не извършва основната си икономическа дейност, която съгласно КИД 
2008 попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни 
продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 
готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята основна 
икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се отхвърля. 
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BG16RFOP002-

2.024-1590 
ЕВРО-ФАЦ 

Насърчаване на производство 
на пластмасови изделия за 

озеленяване 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, букви б), и д) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерии № 3 и № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение не е представена Декларация, че кандидатът е запознат с 
условията за кандидатстване и условията за изпълнение (Приложение Б), попълнена и 
подписана от Снежанка Димова Мутафчиева.  
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 Цветанка 
Стефанова Иванова. Видно от вписаните обстоятелства в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата "ЕВРО ФАЦ" ЕООД, към датата на подаване 
на проекта  09.12.2018г., лицeтo с право да представлява кандидата e Снежанка Димова 
Мутафчиева. В допълнение, в т. 2 от образеца на декларацията е посочена 2018 г. 
Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, дружеството-кандидат е 
регистрирано по реда на Търговския закон през 2017 г., поради което за него 
декларираните в Декларацията обстоятелства следва да се отнасят за 2017 г. 
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканите Декларация, че кандидатът е запознат с условията за 
кандидатстване и условията за изпълнение, по образец (Приложение Б) и Декларация за 
обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – 
попълнена по образец (Приложение Д).  
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното им изискване по установения ред 
декларациите не бъдат представени или са представени, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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BG16RFOP002-

2.024-1592 
4М Студио ООД 

Реализиране на 
предприемаческата идея на 4М 

Студио ЕООД 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 4 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от лице 
с право да представлява кандидата, като в т. 1 от образеца на декларацията е 
деклариран статут на „предприятие-партньор” по смисъла на чл. 4 от Закона за малките 
и средните предприятия.  
Кандидатът не отговаря на Критерий № 4 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване), като изискването в т. 
11.1. Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 4) от Условията за кандидатстване, 
поле „Важно“, където е посочено, че кандидатите са длъжни на етап кандидатстване да 
удостоверят, че са независими предприятия по смисъла на Закона за малките и средните 
предприятия, като попълнят и представят към проектните предложения Декларация за 
обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Д) не се счита за спазено. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с изискването кандидатът да е независимо 
предприятие съгласно Закона за малките и средните предприятия, проектното 
предложение се отхвърля. 
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BG16RFOP002-

2.024-1594 
НИК АВТО 2015 

ЕООД 

Разкриване на център за 
социална работа с деца без 

настаняване 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ кандидатът е регистриран по реда 
на Търговския закон през 2017 г. В т. 2 от Формуляра за кандидатстване не е посочен 
код на организацията по КИД 2008, посочено е: "0 НЕПРИЛОЖИМО". В резултат на 
служебна проверка, извършена в изпълнение на Условията за кандидатстване по 
процедурата и Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. се установи, че 
кодът на основна икономическа дейност на кандидата, определен от НСИ за 2017 г., е 
45.32 "Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили". 
Така определеният от НСИ код на основна икономическа дейност на кандидата за 2017 
г. не попада в кръга на допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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BG16RFOP002-

2.024-1597 
„ПИН АРХИТЕКТИ”  

ЕООД 

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА  
ПРОЕКТИРАНЕ, ИНОВАТИВНИ 
ПРОУЧВАНИЯ И РАЗВИТИЕ НА 

ГРАДСКАТА СРЕДА 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), като в т.2 на 
декларацията е посочено, че декларираните данни са за 2018 г. 
 
Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, дружеството-кандидат е 
регистрирано по реда на Търговския закон през 2017 г., поради което за него 2017  се 
явява последната приключила финансова година и декларираните в Декларацията 
обстоятелства следва да се отнасят за 2017 г. 
 
Съгласно т. 24. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, буква 
д) от Условията за кандидатстване (бележка под линия № 44): "В т. 2 от Декларацията 
кандидатите, които имат приключена 2017 г. следва да посочат 2017 г., а кандидатите, 
които са регистрирани през 2018 г. следва да посочат 2018 г.". 
 
След изпратено уведомление за установени нредовности кандидатът не представя 
коректно попълнена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия (Приложение Д). 

 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
  
 
2. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват дейността, за която 
кандидатстват в секторите, посочени в т. 6) от Условията за кандидатстване. Кодът на 
дейността, за която се кандидатства следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на 
кандидата“, поле „Код на проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата“ от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на проекта по 
КИД-2008“ липсва посочен код на дейността, за която кандидатът кандидатства. 
Информация за код на проекта, в който кандидатът ще развива дейността, за която 
кандидатства, не е налична във Формуляра за кандидатстване.   
С оглед на горното, кандидатът остава извън ограничението за допустими кандидати, за 
които е спазено изискването да развиват дейността, за която кандидатстват в някой от 
допустимите сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на 
нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални 



 

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

2.024-1598 
ЕВРО-КЛЕМА 

Изграждане на малко 
предприятие за производство на 
иновативни пластмасови саксии 

за прочистване на въздуха в 
град Плевен 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от лице 
с право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията е посочена 
2018 г. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, дружеството-кандидат е 

регистрирано по реда на Търговския закон през 2017 г., поради което за него 
декларираните в Декларацията обстоятелства следва да се отнасят за 2017 г. 
Съгласно т. 24. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, буква 
д) от Условията за кандидатстване (бележка под линия № 44): "В т. 2 от Декларацията 
кандидатите, които имат приключена 2017 г. следва да посочат 2017 г., а кандидатите, 
които са регистрирани през 2018 г. следва да посочат 2018 г.". 
 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия - попълнена по образец (Приложение Д), с посочена 
2017 г., за която се декларират данни за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1604 
ОРАНЖЕВО 

КЬОШЕ ЕООД 

Насърчаване на потенциала за 
развитие на ОРАНЖЕВО КЬОШЕ  

ЕООД 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ кандидатът е регистриран по реда 
на Търговския закон през 2017 г. В т. 2 от Формуляра за кандидатстване е посочен Код 
на организацията по КИД 2008: 60.10 „Създаване и излъчване на радиопрограми”. В 
резултат на служебна проверка, извършена в изпълнение на Условията за 
кандидатстване по процедурата и Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. 



 

се установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, определен от НСИ 
за 2017 г., е 68.32 "Управление на недвижими имоти". 
Така определеният от НСИ код на основна икономическа дейност на кандидата за 2017 
г. не попада в кръга на допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1609 

АЛЕКСА МЕБЕЛ 
Еднолично 

дружество с 
ограничена 
отговорност 

Налагане на пазара на услуги 
по обработка на мебелни 

детайли 

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

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД 2008: 31.09 "Производство на други мебели". Съгласно т. 11.1, 
подт. 6) от Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, 
съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 
кандидатстване. Дружеството-кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон 
през 2018 г., видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ. Посоченият във 
Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не попада в кръга на 
допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за 
създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на 
европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от 
Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
 
2. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват дейността, за която 
кандидатстват в секторите, посочени в т. 6) от Условията за кандидатстване. Кодът на 



 

дейността, за която се кандидатства следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на 
кандидата“, поле „Код на проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата“ от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на проекта по 
КИД-2008“е посочен код на икономическа дейност на проекта 31.09 "Производство на 
други мебели". 
Посоченият във Формуляра за кандидатстване код на проекта по КИД-2008 не попада в 
кръга на допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни 
за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на 
европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от 
Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1636 
"Д ФЮЧЪР 

ФАКТОРИ" ЕООД 

Бъдещето принадлежи на тези, 
които вярват в красотата на 

мечтите си - дизайн студио "Д 
ФЮЧЪР ФАКТОРИ" 

Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 11.2, 

подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по процедурата и изискванията 
на Критерий № 15 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидатите 
(Приложение Ж към Условията за кандидатстване):  
 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 3 
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията за 
кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване (09.12.2018 
г.) е видно, че кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за 
малките и средните предприятия, което има седалище на територията на селски район 
(област Благоевград, община Банско, гр. Банско), съгласно Списъка на общините в 
обхвата на селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 
кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 
осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - 
област Благоевград, община Банско, гр. Банско. 
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "С оглед избягване на 
припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават 
кандидати, които са: 
 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 
Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 



 

оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1648 
"Ес-Приста" ЕООД 

Създаване на Център за 
подкрепа и развитие на 

човешките ресурси 

Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 11.2, 
подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по процедурата и изискванията 
на Критерий № 15 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидатите 
(Приложение Ж към Условията за кандидатстване):  
 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 3 
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията за 
кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване (10.12.2018 
г.) е видно, че кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за 
малките и средните предприятия, което има седалище на територията на селски район 
(област Софийска, община Златица, гр. Златица), съгласно Списъка на общините в 
обхвата на селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 
кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 

осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - 
област Софийска, община Златица, гр. Златица. 
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "С оглед избягване на 
припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават 
кандидати, които са: 
 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 
Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1658 
Г Т Г 99 ЕООД Детски център Гери 

 Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на документите, 
които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на административното 
съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, подписана от лице с право да 
представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията не е посочена 
финансовата година, за която се декларират данните. 
 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия - попълнена по образец (Приложение Д), с посочена 



 

финансова година, за която се декларират данни за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от 
ЗМСП. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1660 
Вера фарм ЕООД 

Производство на лекарствени 
вещества и продукти от 

Верафарм 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на документите, 
които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на административното 
съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, подписана от лице с право да 
представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията не е посочена 

финансовата година, за която се декларират данните, както и не са посочени данни 
относно годишен оборот, стойност на активите и следно списъчен брой на персонала. 
 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
коректно попълнена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1672 
МДЕЙ ЕООД 

Цех за производство на 
луксозни изделия от дърво и 

дървен материал 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия с непопълнена в т. 2  финансова 
година. В допълнение, в представената декларация не са отбелязани обстоятелствата в 
т. 2, касаещи средносписъчен брой на персонала, годишен оборот и стойност на активи. 
Предвид факта, че дружеството е регистрирано по реда на Търговския закон през 2017 
г., посочените в декларацията обстоятелства следва да се отнасят за 2017 г.  
Съгласно т. 24. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, буква 
д) от Условията за кандидатстване (бележка под линия № 44): "В т. 2 от Декларацията 
кандидатите, които имат приключена 2017 г. следва да посочат 2017 г., а кандидатите, 
които са регистрирани през 2018 г. следва да посочат 2018 г.". 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия с попълнена 2018г. в т.2 и неотбелязани обстоятелства 
в т. 2, касаещи средносписъчен брой на персонала, годишен оборот и стойност на 
активи, поради което е налице несъответствие на данните в т.2 на декларацията със 
статуса на кандидата, определен в т.3 на декларацията.  



 

Предвид факта, че дружеството е регистрирано по реда на Търговския закон през 2017 
г., посочените в декларацията обстоятелства следва да се отнасят за 2017 г. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1696 
НИККОРП ЕООД 

"Реализиране на производство 
на чанти и галантерийни 

изделия с индивидуален стил в 
дизайна чрез нови 

технологични мощности и екип 
от специалисти" 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 

11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ кандидатът е регистриран по реда 
на Търговския закон през 2017 г. В т. 2 от Формуляра за кандидатстване е посочен Код 
на организацията по КИД 2008: 15.12 "Производство на куфари, чанти и други изделия 
за пътуване, сарашки и седларски изделия". В резултат на служебна проверка, 
извършена в изпълнение на Условията за кандидатстване по процедурата и Решение на 
Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. се установи, че кодът на основна 
икономическа дейност на кандидата, определен от НСИ за 2017 г., е 47.27  "Търговия на 
дребно с обувки и кожени изделия". 
Така определеният от НСИ код на основна икономическа дейност на кандидата за 2017 
г. не попада в кръга на допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1697 
Дъ Прототайп ООД 

Технологични дейности и 
консултации по промишлено 3D 

принтиране 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 4 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от лице 
с право да представлява кандидата, като в т. 1 от образеца на декларацията е 
деклариран статут на „предприятие-партньор” по смисъла на чл. 4 от Закона за малките 
и средните предприятия.  
Кандидатът не отговаря на Критерий № 4 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване), като изискването в т. 
11.1. Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 4) от Условията за кандидатстване, 
поле „Важно“, където е посочено, че кандидатите са длъжни на етап кандидатстване да 



 

удостоверят, че са независими предприятия по смисъла на Закона за малките и средните 
предприятия, като попълнят и представят към проектните предложения Декларация за 
обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Д) не се счита за спазено. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с изискването кандидатът да е независимо 
предприятие съгласно Закона за малките и средните предприятия, проектното 
предложение се отхвърля. 
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2.024-1698 
"Анадър уан" ООД 

Проектантско бюро "Анадър 
уан" 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква б-1) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 4 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация от физическото лице-
предприемач - попълнена по образец (Приложение Б1) от Александра Венциславова 

Петрова. Видно от вписаните обстоятелства в Търговския регистър и РЮЛНЦ, към датата 
на подаване на проектното предложение 10.12.2018 г., капиталът на дружеството-
кандидат се притежава от ИВАЙЛО СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ.  
В т. 11.1., подт. 5) от Условията за кандидатстване по процедурата е посочено: 
„Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, при 
които над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач“, 
както и че кандидатите са длъжни да удостоверят на етап кандидатстване, че 
предприемачът отговаря на изискването по т. 5), като представят към проектните 
предложения Декларация от физическото лице-предприемач (Приложение Б1).  
 
Декларация от физическото лице-предприемач (Приложение Б1) от лицето ИВАЙЛО 
СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ не е представена след изпратено уведомление за установени 
нередовности. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от лице 
с право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията е посочена 
2018 г. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, дружеството-кандидат е 
регистрирано по реда на Търговския закон през 2017 г., поради което за него 2018 не се 
явява последната приключила финансова година и декларираните в Декларацията 
обстоятелства следва да се отнасят за 2017 г.  
Съгласно т. 24. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, буква 



 

д) от Условията за кандидатстване (бележка под линия № 44): "В т. 2 от Декларацията 
кандидатите, които имат приключена 2017 г. следва да посочат 2017 г., а кандидатите, 
които са регистрирани през 2018 г. следва да посочат 2018 г.". 
 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
коректно попълнена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1701 
„M – АРХ СТУДИО” 

ЕООД 
M – АРХ СТУДИО - реализиране 

на предприемаческа идея 

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

Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от лице 
с право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията е посочена 
2018 г. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, дружеството-кандидат е 
регистрирано по реда на Търговския закон през 2017 г. и декларираните в Декларацията 
обстоятелства следва да се отнасят за 2017 г. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия - попълнена по образец (Приложение Д) за 2017г., но 
документът не може да бъде взет предвид, тъй като отговорът на изпратения от 
оценителната комисия въпрос не е подписан от лице с право да представлява 
кандидата. Отговорът е подписан с персонален Квалифициран електронен подпис на 
Ирина Григорова Кръстева, която не е лице с право да представлява кандидата съгласно 
оповестената в Търговския регистър и РЮЛНЦ информация и към него не е приложено 
пълномощно. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1716 

"КАЛОР 
ИНЖИНЕРИНГ" 

ООД 

Инженерингови дейности в 
областта на авиацията 

Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 11.2, 
подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по процедурата и изискванията 
на Критерий № 15 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидатите 
(Приложение Ж към Условията за кандидатстване):  
 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 3 
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията за 
кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване (10.12.2018 
г.) е видно, че кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за 



 

малките и средните предприятия, което има седалище на територията на селски район 
(област Пазарджик, община Пещера, гр. Пещера), съгласно Списъка на общините в 
обхвата на селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 
кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 
осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - 
област Пазарджик, община Пещера, гр. Пещера. 
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "С оглед избягване на 
припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават 
кандидати, които са: 
 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 
Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 

оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1723 
ТРОЙ ХЕНД ЕООД 

Развитие на ново микро 
предприятие за производство на 
изделия от метал ролбари, чрез 
прилагане на щадящ околната 

среда иновативен 

производствен процес 

 Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на документите, 
които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за кандидатстване по 
процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на административното 
съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, подписана от лице с право да 
представлява кандидата, която е некоректно попълнена. В декларацията е налице 
несъответствие между данните на предприятието в т.2, в която кандидатът е отбелязал, 
че по данни за годишен оборот е "средно предприятие" по смисъла на ЗМСП И статуса на 
предприятието в т.3 на декларацията, където е посочено, че кандидатът е 
"микропредприятие". 
Съгласно т.4 от декларацията: в случай на несъответствие на данните в т.2 със статуса 
на предприятието в т.3, кандидатът се задължава да представи 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.  
Посоченото е неприложимо по отношение на кандидата, тъй като същият, видно от 
информацията, оповестена в Търговския регистър и РЮЛНЦ е регистриран през 2018 г. 
Предвид горното, представената към проектното предложение декларация не е коректно 
попълнена. 
 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил  
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните 



 

предприятия - попълнена по образец (Приложение Д), с посочена финансова година, за 
която се декларират данни за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1734 
ХОСПИС 

НАДЕЖДА-2 
Създаване на дом за здравни 

грижи във Варна 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 

преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 
на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 
бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да развива основната си 
икономическа дейност в някой от допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, 
изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, 
свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично 
посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий 
№ 19 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване, за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 



 

на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 
бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да не извършва основната си 
икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в Сектор С - код на 
икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 
„Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 
готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3. „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята основна 
икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1742 
ВИАРХ СТУДИО 

ООД 

Реализиране на 
предприемаческа идея по КИД 
71.11 "Архитектурни дейности" 

на Виарх Студио ООД 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква в) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение не е представена Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ 
и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. (Приложение В) от Виктория Николаева Григорова. 
Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ към датата на подаване на 
проектното предложение 10.12.2018 г., кандидатът се представлява заедно и поотделно 
от Виолета Григорова Павлова и Виктория Николаева Григорова.  
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. от Виктория 
Николаева Григорова. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1746 
Неврокоп Дизайн 

ЕООД 
Печатна база Неврокоп Дизайн 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, подписана от лице с право да 



 

представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията не е посочена 
финансовата година, за която се декларират данните. 
 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия - попълнена по образец (Приложение Д), с посочена 
финансова година, за която се декларират данни за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от 
ЗМСП. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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BG16RFOP002-

2.024-1749 

Амбулатория за 
първична 

медицинска 
помощ-

индивидуална 
практика по 

дентална 
медицина Д-р 

Дупчанова ЕООД 

Развитие на 
предприемачеството в АПМП-ИП 

ДЕНТ.МЕД Д-Р ДУПЧАНОВА 
ЕООД 

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

кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват дейността, за която 
кандидатстват в секторите, посочени в т. 6) от Условията за кандидатстване. Кодът на 
дейността, за която се кандидатства следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на 
кандидата“, поле „Код на проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата“ от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на проекта по 
КИД-2008“ липсва посочен код на дейността, за която кандидатът кандидатства. 
Информация за код на проекта, в който кандидатът ще развива дейността, за която 
кандидатства, не е налична във Формуляра за кандидатстване.   
С оглед на горното, кандидатът остава извън ограничението за допустими кандидати, за 
които е спазено изискването да развиват дейността, за която кандидатстват в някой от 
допустимите сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на 
нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални 
предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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BG16RFOP002-

2.024-1757 
РС Композит ЕООД 

Развитие на стартиращо 
шивашко предприятие РС 

Композит 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 № 3 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Б към 
Условията за кандидатстване): 
Към проектното предложение е представена декларация, която не е по образеца на 
настоящата процедура: Приложение Б към Условията за кандидатстване. 
След изпратено уведомление за отстраняване на нередовности отново е представена 
декларация, която не е в съответствие с утвърдения образец по процедурата: 
Приложение Б към Условията за кандидатстване. 
 



 

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

2.024-1768 
"АРТ СТОУН 2018" 

ЕООД 
Утвърждаване на пазара на 

фирма "АРТ СТОУН 2018" ЕООД 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква в) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
Към проектното предложение не е представена Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ 
и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. - попълнена по образец (Приложение В), датирана, 
подписана на хартиен носител от лицето с право да представляват кандидата, сканирана 
и прикачена в ИСУН 2020.  
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 
162/2016 г. – попълнена по образец (Приложение В).   

Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното им изискване по установения ред 
декларациите не бъдат представени или са представени, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1769 
ДАЙРЕКТ ПРИНТ 

ООД 
Създаване на предприятие за 
печатна дейност в Монтана 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 
на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 
бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да развива основната си 
икономическа дейност в някой от допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, 
изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, 
свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично 
посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 



 

 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий 
№ 19 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване, за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 
на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 
бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да не извършва основната си 
икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в Сектор С - код на 
икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 
„Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 
готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 

• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята основна 
икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се отхвърля. 
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BG16RFOP002-

2.024-1771 

САМОСТОЯТЕЛНА 
МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА 
ЛАБОРАТОРИЯ 
ЕКС ЛАБ ЕООД 

Създаване на 
високотехнологична 

стоматологична медико-
диагностична лаборатория 

Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 11.2, 
подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по процедурата и изискванията 
на Критерий № 15 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидатите 
(Приложение Ж към Условията за кандидатстване):  
 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 3 
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията за 
кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване е видно, че 
кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, което има седалище на територията на селски район (област Благоевград, 
Община Сандански, гр. Сандански), съгласно Списъка на общините в обхвата на 



 

селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 
кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 
осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - 
област област Благоевград, Община Сандански, гр. Сандански.  
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "С оглед избягване на 
припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават 
кандидати, които са:  
 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 
Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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BG16RFOP002-

2.024-1784 
"АМАРОК 

МАШИНИНГ" ЕООД 
Високоскоростно и иновативно 

металообработване 

Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 11.2, 
подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по процедурата и изискванията 
на Критерий № 15 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидатите 
(Приложение Ж към Условията за кандидатстване):  
 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 3 
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията за 
кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване е видно, че 
кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, което има седалище на територията на селски район (област Пазарджик, 
Община Панагюрище, гр. Панагюрище), съгласно Списъка на общините в обхвата на 
селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 
кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 
осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - 
област Пазарджик, Община Панагюрище, гр. Панагюрище.  
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "С оглед избягване на 
припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават 
кандидати, които са:  
 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 



 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 
Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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BG16RFOP002-

2.024-1792 
"ЧУПАКАБРА" 

ЕООД 

Механична обработка и контрол 
на метални изделия с висок 

клас на точност 

Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 11.2, 
подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по процедурата и изискванията 
на Критерий № 15 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидатите 
(Приложение Ж към Условията за кандидатстване):  
 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 3 
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията за 
кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 

кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване е видно, че 
кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, което има седалище на територията на селски район (област Пазарджик, 
Община Панагюрище, гр. Панагюрище), съгласно Списъка на общините в обхвата на 
селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 
кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 
осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - 
област Пазарджик, Община Панагюрище, гр. Панагюрище.  
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "С оглед избягване на 
припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават 
кандидати, които са:  
 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 
Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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BG16RFOP002-

2.024-1798 
"Полиметалпроект

строй" ЕООД 
метален свят 

Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 



 

икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ кандидатът е регистриран по реда 
на Търговския закон през 2017 г. В т. 2 от Формуляра за кандидатстване е посочен Код 
на организацията по КИД 2008: 25.62 „Механично обработване на метал”. В резултат на 
служебна проверка, извършена в изпълнение на Условията за кандидатстване по 
процедурата и Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. се установи, че 
кодът на основна икономическа дейност на кандидата, определен от НСИ за 2017 г., е 
43.39 "Други довършителни строителни дейности". 
Така определеният от НСИ код на основна икономическа дейност на кандидата за 2017 
г. не попада в кръга на допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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BG16RFOP002-

2.024-1807 
МСЛ КОНСУЛТИНГ 

ЕООД 

Създаване на ново 
микропредприятие за 

производство на медицински и 
зъболекарски инструменти и 

средства. 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква г) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
Към проектното предложение е представена декларация за минимални помощи, която не 
е подписана от декларатора: лицето с право да представлява кандидата. 
 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
Декларация за минимални помощи, по образец (Приложение Г) в цялост: представена е 
единствено първа страница от декларацията. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията за Допустимост на дейностите 
по т. 13.1 и т. 17. Хоризонтални политики от Условията за кандидатстване по 
процедурата, както и на Критерий № 5 от Критериите за оценка на допустимостта на 
проекта (Приложение Ж към Условията за кандидатстване):  
 
Във Формуляра за кандидатстване не е представена информация относно съответствието 
на проектното предложение с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета: 
- Устойчиво развитие – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на околната 
среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от 
изменение на климата и приспособяване към тях 



 

и 
- Равнопоставеност и недопускане на дискриминация - насърчаване на равните 
възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания 
чрез интегрирането на принципа на недискриминация. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения“: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1813 
"Атлантик-Бонев и 
дъщеря-24" ЕООД 

Дървен свят 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от лице 

с право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията е посочена 
2018 г. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, дружеството-кандидат е 
регистрирано по реда на Търговския закон през 2017 г., поради което за него 
декларираните в Декларацията обстоятелства следва да се отнасят за 2017 г. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия - попълнена по образец (Приложение Д), с посочена 
2017 г., за която се декларират данни за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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BG16RFOP002-

2.024-1815 

"Денчева и 
Христова Дентал 

Клиник - 
Амбулатория за 

групова практика 
за първична 

дентална помощ" 
ООД 

Модернизиране на дентален 
център, посредством закупуване 

на ново оборудване 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 2 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж 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 са регистрирани след 
31.12.2016 г.  
 
Дружеството-кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон на 25.08.2015 г., 
видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1817 
Органик Дизайн 

ООД 

Създаване и развитие на цех за 
дигитално производство на 

детайли от дървен и друг вид 
материал, чрез CNC рутерно и 

лазерно изрязване и 3D 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 

Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 



 

принтиране процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата“ от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на проекта по 
КИД-2008“ е посочен код 16 "Производство на дървен материал и изделия от дървен 
материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за 
плетене“.  Съгласно условията за кандидатстване по процедурата в рамките на раздел 
16 "Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; 
производство на изделия от слама и материали за плетене“ от КИД 2008 са недопустими 
всички кодове на икономическа дейност с изключение на дейностите по код 16.29 
„Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, 
слама и материали за плетене“. 
Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ кандидатът е регистриран по реда 
на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от Условията за кандидатстване за 
кандидатите, регистрирани през 2018 г., съответствието за допустимост на код по КИД 
ще бъде проверявано съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от 
Формуляра за кандидатстване.  
Така посоченият код на организацията по КИД 2008 не попада в кръга на допустимите 
по процедурата сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и 
развитие на нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на европейски и 

регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1821 
"СИА СТРОЙ БГ" 

ООД 

Развитие на 
предприемачеството в "СИА 

СТРОЙ БГ" ООД чрез 
инвестиции в производствена 

дейност 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008 в поле „Код на организацията по КИД 2008“. Видно от 
вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ кандидатът е регистриран по реда на 
Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от Условията за кандидатстване за 
кандидатите, регистририрани през 2018 г., съответствието за допустимост на код по КИД 
ще бъде проверявано съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от 
Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата на посочен във Формуляра за 
кандидатстване код на организацията по КИД не може да бъде потвърдено спазването 



 

на изискването кандидатът да развива основната си икономическа дейност в някой от 
допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за 
създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на 
европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от 
Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий 
№ 19 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008 в поле „Код на организацията по КИД 2008“. Вписаното в 
Търговския регистър и РЮЛНЦ кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон 
през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от Условията за кандидатстване, за кандидатите, 
регистририрани през 2018 г., съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде 
проверявано съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 
кандидатстване. Предвид липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на 
организацията по КИД не може да бъде потвърдено спазването на изискването 

кандидатът да не извършва основната си икономическа дейност, която съгласно КИД 
2008 попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни 
продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 
готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята основна 
икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1830 
Валентина 

Къмпъни ЕООД 
Цех за производство на изделия 

от метал 

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



 

 
Към проектното предложение е представена Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и 
чл. 7 от ПМС 162/2016 г., по образец (Приложение В), която не е подписана от лицето с 
право да представлява кандидата.  
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 
162/2016 г., по образец (Приложение В), подписана от лицето с право да представлява 
кандидата. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по процедурата и 
изискванията на Критерий № 15 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидатите (Приложение Ж към Условията за кандидатстване):  
 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 3 
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията за 
кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 

относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване е видно, че 
кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, което има седалище на територията на селски район (област Благоевград, 
Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев), съгласно Списъка на общините в обхвата на 
селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 
кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 
осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - 
област Благоевград, Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев.  
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "С оглед избягване на 
припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават 
кандидати, които са:  
 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 
Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1840 

ЦЕНТЪР ЗА 
ВИРТУАЛНА 

РЕАЛНОСТ ЕООД 

Устройства за дигитализиране 
на елементи от реалния свят 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
  
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, проектно предложение 
подадено в рамките на втория краен срок за кандидатстване, но с код на основна 
икономическа дейност, допустим за първия краен срок за кандидатстване, ще бъде 
отхвърлено.  
  
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД 2008: 62.0 "Дейности в областта на информационните 
технологии". Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване за кандидатите, 
регистририрани през 2018 г., съответствието за допустимост на кода на организацията 
по КИД ще бъде проверявано, съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от 
Формуляра за кандидатстване. Дружеството кандидат е регистрирано по реда на 
Търговския закон през 2018 г., видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ.  
Посоченият във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД попада в 
кръга на допустимите по първи краен срок по процедурата сектори от НСНМСП, съгласно 
т.25 от Условията за кандидатстване.  
Проектното предложение  е подадено в рамките на втори краен срок за кандидатстване 
по процедурата. 
  

Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по процедурата и 
изискванията на Критерий № 15 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидатите (Приложение Ж към Условията за кандидатстване):  
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 3 
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията за 
кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване (10.12.2018 
г.) е видно, че кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за 
малките и средните предприятия, което има седалище на територията на селски район 
(с. Ковачица, община Лом, област Монтана), съгласно Списъка на общините в обхвата на 
селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 
кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 
осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - с. 
Ковачица, община Лом, област Монтана. 
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "С оглед избягване на 
припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават 
кандидати, които са: 



 

 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 
Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1852 
НЕВРОКОП 

ПРОЕКТ ООД 

Реализиране на 
предприемаческа идея за 

изграждане и оборудване на 
център за изготвяне и 

управление на инвестиционни 
проекти на предприятие 

"Неврокоп проект" ООД, гр. 
Гоце Делчев 

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

 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 3 
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията за 
кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване (10.12.2018 
г.) е видно, че кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за 
малките и средните предприятия, което има седалище на територията на селски район 
(област Благоевград, община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев), съгласно Списъка на 
общините в обхвата на селските райони на Република България (Приложение И към 
Условията за кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които 
също ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република 
България - област Благоевград, община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев. 
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "С оглед избягване на 
припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават 
кандидати, които са:  
 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 
Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 

114 BG16RFOP002- Портал утре ООД Насърчаване на 1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 



 

2.024-1863 предприемачеството в "Портал 
утре" ООД. 

по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, проектно предложение 
подадено в рамките на втория краен срок за кандидатстване, но с код на основна 
икономическа дейност, допустим за първия краен срок за кандидатстване, ще бъде 
отхвърлено.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД 2008: 59.11 "Производство на филми и телевизионни 
предавания". Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване за кандидатите, 
регистририрани през 2018 г., съответствието за допустимост на кода на организацията 
по КИД ще бъде проверявано, съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от 
Формуляра за кандидатстване. Дружеството кандидат е регистрирано по реда на 
Търговския закон през 2018 г., видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ. 
Посоченият във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД попада в 
кръга на допустимите по първи краен срок по процедурата сектори от НСНМСП, съгласно 
т.25 от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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"Г3 - ГАБРИЕЛА 
ГАВРАИЛОВА" 

ООД 

Осъществяване на 
предприемаческата идея на „Г3 

- Габриела Гавраилова“ 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 23. Начин на подаване на 
проектните предложения/концепциите за проектни предложения от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 1 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Формулярът за кандидатстване е подписан с КЕП с титуляр "Г3 - ГАБРИЕЛА 
ГАВРАИЛОВА" ООД и автор Габриела Гавраилова Гавраилова. Видно от вписаните 
обстоятелства в Търговския регистър и РЮЛНЦ към датата на подаване на проектното 
предложение, лицето с право да представлява кандидата е Кунка Иванова Гавраилова. 
Към проектното предложение не е представено пълномощно. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
пълномощно, от което да е видно, че лицето Габриела Гавраилова Гавраилова е 
упълномощена да представлява кандидата към ДАТАТА НА КАНДИДАТСТВАНЕ, като 
подаде проектното предложение по процедурата с КЕП с титуляр "Г3 - ГАБРИЕЛА 
ГАВРАИЛОВА" ООД. 
В описаната фактическа обстановка не е спазено изискването, поставено в т. 23 от 
Условията за кандидатстване по процедурата, поле „Важно“, където е посочено: 
„Проектното предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020 като се подписва с 
валиден КЕП към датата на кандидатстване от лице с право да представлява кандидата 
или упълномощено от него лице. При упълномощаване следва да се прикачи в ИСУН 
2020 пълномощно, подписано на хартия от официалния представител на кандидата и 
сканирано, а в случай че кандидатът се представлява заедно от няколко физически 
лица, пълномощното се подписва на хартия от всички от тях, сканира се и се прикачва в 
ИСУН 2020. От пълномощното следва да е видно, че лицето е било упълномощено да 
представлява кандидата към датата на кандидатстване. От текста на пълномощното 



 

следва да става ясно, че лицето/лицата с право да представляват кандидата 
упълномощават пълномощника да подаде от тяхно име проектното предложение с КЕП“. 
 
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, букви б), в), г), д) и е) от 
Условията за кандидатстване по процедурата и Критерии № 3, № 6, № 7, № 8 и № 9 от 
Критериите за оценка на административното съответствие на проектните предложения 
(Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
Към проектното предложение са представени: Декларация, че кандидатът е запознат с 
условията за кандидатстване и условията за изпълнение, по образец (Приложение Б), 
Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. – попълнена по 
образец (Приложение В), Декларация за минимални помощи – попълнена по образец 
(Приложение Г), Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и 
средните предприятия – попълнена по образец (Приложение Д) и Декларация за 
предоставяне на данни от НСИ – попълнена по образец (Приложение М), попълнени и 
подписани от Габриела Гавраилова Гавраилова. Видно от вписаните обстоятелства в 
Търговския регистър и РЮЛНЦ, относно актуалното състояние на кандидата "Г3 - 
ГАБРИЕЛА ГАВРАИЛОВА" ООД, към датата на кандидатстване, лицето с право да 
представлява кандидата е Кунка Иванова Гавраилова.  
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканите Декларация, че кандидатът е запознат с условията за 
кандидатстване и условията за изпълнение, по образец (Приложение Б), Декларация по 
чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. – попълнена по образец 

(Приложение В), Декларация за минимални помощи – попълнена по образец 
(Приложение Г), Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и 
средните предприятия – попълнена по образец (Приложение Д) и Декларация за 
предоставяне на данни от НСИ – попълнена по образец (Приложение М). 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното им изискване по установения ред 
декларациите не бъдат представени или са представени, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1903 
Ю-ЕКС ПРО ООД 

Ю-ЕКС ПРО - дигитална агенция 
за ux/ui дизайн, анализ, 

иновативни решения за уеб 
платформи и търговски услуги 
чрез иновативни технологии 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 



 

на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 
бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да развива основната си 
икономическа дейност в някой от допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, 
изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, 
свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично 
посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий 
№ 19 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване, за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 
на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 
бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да не извършва основната си 

икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в Сектор С - код на 
икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 
„Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 
готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3. „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята основна 
икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1915 

"Медицински 
център-ПТБ-МЕД" 

ООД 

Развитие на медицински център 
"ПТБ МЕД" 

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



 

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от лице 
с право да представлява кандидата, като в т. 1 от декларацията е деклариран статут на 
„предприятие-партньор” по смисъла на чл. 4 от Закона за малките и средните 
предприятия.  
Кандидатът не отговаря на Критерий № 4 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване), като изискването в т. 
11.1. Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 4) от Условията за кандидатстване, 
поле „Важно“, където е посочено, че кандидатите са длъжни на етап кандидатстване да 
удостоверят, че са независими предприятия по смисъла на Закона за малките и средните 
предприятия, като попълнят и представят към проектните предложения Декларация за 
обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Д) не се счита за спазено. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с изискването кандидатът да е независимо 
предприятие съгласно Закона за малките и средните предприятия, проектното 
предложение се отхвърля. 
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2.024-1916 
"ПРЕС ФАМ" ЕООД 

Реализиране на 
предприемаческа идея на 

предприятие "ПРЕС ФАМ" ЕООД, 
за изработване на дървено пано 

- изделие за украса. 

1.Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по 
т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен код на 
организацията по КИД 2008, посочен е единствено подраздел: 16.2 "Производство на 
изделия от дървен материал, корк, слама и материали за плетене". Съгласно т. 11.1, 
подт. 6) от Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2017 г., 
съответствието за допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, 
съобразно служебна проверка въз основа на данни, предоставени от НСИ. В случай че 
след проверката се установи, че НСИ не може да определи код на основна икономическа 
дейност на кандидата въз основа на наличната информация за 2017 г., съответствието с 
изискването по т. 6) ще бъде проверявано съобразно кода на организацията по КИД, 
вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Дружеството кандидат е регистрирано по 
реда на Търговския закон през 2017 г., видно от вписаното в Търговския регистър и 
РЮЛНЦ и не е извършвало дейност през 2017г., съгласно извършена служебна проверка 
въз основа на данни, предоставени от НСИ. В рамките на посочения във Формуляра за 
кандидатстване раздел по КИД-2008, единствен допустим за финансиране код на 
организацията по процедурата е  16.29 „Производство на други изделия от дървен 
материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“.  
Предвид обстоятелството, че по проектното предложение не е посочен допустим код на 
организацията по КИД 2008, не може да бъде потвърдена допустимостта на кандидата. 
 
 



 

Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват дейността, за която 
кандидатстват в секторите, посочени в т. 6) от Условията за кандидатстване. Кодът на 
дейността, за която се кандидатства следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на 
кандидата“, поле „Код на проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на проекта по 
КИД-2008“ не е посочен код на проекта, посочен е подраздел: 16.2 "Производство на 
изделия от дървен материал, корк, слама и материали за плетене". От кодовете по КИД-
2008, включени в подраздел 16.2, единственият допустим код по процедурата е 16.29 
„Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, 
слама и материали за плетене“.  
Предвид липсата на посочен допустим код на проекта, кандидатът остава извън 
ограничението за допустими кандидати, за които е спазено изискването да развиват 

дейността, за която кандидатстват в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени 
като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1926 
Волонтайм ООД 

Доразвиване на социална мрежа 
за добри дела Волонтайм 

www.volontime.com , он-лайн 
базара за продукти, обвързани 

с кауза - Volontime Store - 
www.store.volontime.com/store,  
както и развиване на услуги за 

корпоративна социална 
отговорност чрез разработване 

на софтуера и компютърна 
техника. 

1.Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по 
т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, проектно предложение 
подадено в рамките на втория краен срок за кандидатстване, но с код на основна 
икономическа дейност, допустим за първия краен срок за кандидатстване, ще бъде 
отхвърлено.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД 2008: 62 "Дейности в областта на информационните технологии". 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване за кандидатите, 
регистририрани през 2017 г., съответствието за допустимост на кода на организацията 
по КИД ще бъде проверявано, съобразно служебна проверка въз основа на данни, 
предоставени от НСИ. В случай че след проверката се установи, че НСИ не може да 
определи код на основна икономическа дейност на кандидата въз основа на наличната 
информация за 2017 г., съответствието с изискването по т. 6) ще бъде проверявано 



 

съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 
кандидатстване. Дружеството-кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон 
през 2017 г., видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ и не е извършвало 
дейност през 2017г., съгласно извършена служебна проверка въз основа на данни, 
предоставени от НСИ. Посоченият във Формуляра за кандидатстване код на 
организацията по КИД попада в кръга на допустимите по първи краен срок по 
процедурата сектори от НСНМСП, съгласно т.25 от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2.   Проектното предложение не отговаря на изискванията за Допустимост на дейностите 
по т. 13.1 и т. 17. Хоризонтални политики от Условията за кандидатстване по 
процедурата, както и на Критерий № 5 от Критериите за оценка на допустимостта на 
проекта (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
Във Формуляра за кандидатстване не е представена информация относно съответствието 
на проектното предложение с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета: 
- Равнопоставеност и недопускане на дискриминация - насърчаване на равните 
възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания 
чрез интегрирането на принципа на недискриминация. 

 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения“: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1932 

Амбулатория за 
индивидуална 

практика за 
специализирана 

медицинска 
помощ по образна 

диагностика 
(рентгенология) 

д-р Екатерина 
Елкова ЕООД 

Развитие на дейността на 
"Амбулатория за индивидуална 
практика за специализирана 

медицинска помощ по образна 
диагностика (рентгенология) д-

р Екатерина Елкова" ЕООД 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 4 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от лице 
с право да представлява кандидата, като в т. 1 от декларацията е деклариран статут на 
„свързано предприятие” по смисъла на чл. 4 от Закона за малките и средните 
предприятия.  
Кандидатът не отговаря на Критерий № 4 от Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидата (Приложение Ж към Условията за кандидатстване), като изискването в т. 
11.1. Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 4) от Условията за кандидатстване, 
поле „Важно“, където е посочено, че кандидатите са длъжни на етап кандидатстване да 
удостоверят, че са независими предприятия по смисъла на Закона за малките и средните 
предприятия, като попълнят и представят към проектните предложения Декларация за 
обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Д) не се счита за спазено. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с изискването кандидатът да е независимо 
предприятие съгласно Закона за малките и средните предприятия, проектното 
предложение се отхвърля. 
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2.024-1939 
"СИС ФАМ" ЕООД 

Реализиране на 

предприемаческа идея на 
предприятие "СИС ФАМ" ЕООД, 
за изработване на дървено пано 

- изделие за украса. 

1.Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по 
т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен код на 
организацията по КИД 2008, а е посочен единствено раздел: 16 "Производство на 
дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на 
изделия от слама и материали за плетене". Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2017 г., съответствието за 
допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, съобразно 
служебна проверка въз основа на данни, предоставени от НСИ. В случай че след 
проверката се установи, че НСИ не може да определи код на основна икономическа 
дейност на кандидата въз основа на наличната информация за 2017 г., съответствието с 
изискването по т. 6) ще бъде проверявано съобразно кода на организацията по КИД, 
вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Дружеството кандидат е регистрирано по 

реда на Търговския закон през 2017 г., видно от вписаното в Търговския регистър и 
РЮЛНЦ и не е извършвало дейност през 2017г., съгласно извършена служебна проверка 
въз основа на данни, предоставени от НСИ. В рамките на посочения във Формуляра за 
кандидатстване раздел по КИД-2008, единствено допустим за финансиране код на 
организацията по процедурата е  16.29 „Производство на други изделия от дървен 
материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“.  
Предвид обстоятелството, че по проектното предложение не е посочен допустим код на 
организацията по КИД 2008, не може да бъде потвърдена допустимостта на кандидата. 
 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват дейността, за която 
кандидатстват в секторите, посочени в т. 6) от Условията за кандидатстване. Кодът на 
дейността, за която се кандидатства следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на 
кандидата“, поле „Код на проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на проекта по 



 

КИД-2008“, кандидатът не е посочил код, посочен е единствено раздел: 16 
"Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; 
производство на изделия от слама и материали за плетене". От кодовете по КИД-2008, 
включени в раздел 16, единственият допустим код по процедурата е 16.29 
„Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, 
слама и материали за плетене“.  
Предвид липсата на посочен допустим код на проекта, кандидатът остава извън 
ограничението за допустими кандидати, за които е спазено изискването да развиват 
дейността, за която кандидатстват в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени 
като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1944 
Еко хаус 

пропъртис ЕООД 

Създаване и развитие на ново 
предприятие за производство на 

термоизолационни жилищни 
сгради и термоизолационни 

панели 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е  
посочено, че кодът попада в раздел „16 Производство на дървен материал и изделия от 
дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за 
плетене“.  
Съгласно условията за кандидатстване по процедурата в рамките на раздел 16 
"Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; 
производство на изделия от слама и материали за плетене“ от КИД 2008 са недопустими 
всички кодове на икономическа дейност с изключение на дейностите по код 16.29 
„Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, 
слама и материали за плетене“. 
Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ кандидатът е регистриран по реда 
на Търговския закон през 2018 г.  
Съгласно т. 11.1 от Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 
2018 г., съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно 
кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване.  
Предвид липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по 
КИД не може да бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да развива 
основната си икономическа дейност в някой от допустимите по процедурата сектори от 
НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и 
секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, 



 

изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква г) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за минимални помощи, по 
образец (Приложение Г), която не е в цялост, представена е само първата страница от 
документа.  
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил 
допълнително изисканата Декларация за минимални помощи, по образец (Приложение 
Г) от лицето с право да представлява кандидата, но документът не може да бъде взет 
под внимание, тъй като отговорът на изпратения от оценителната комисия въпрос не е 
подписан от лице с право да представлявава кандидата. Отговорът е подписан с 
персонален КЕП на Мартина Венелинова Калчева и към него не е приложено 
пълномощно. 
 

Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1952 

ЦЕНТЪР ЗА 
СПОРТНА 

МЕДИЦИНА 
"СПАРТАК" 

Моят медицински център 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ кандидатът е регистриран по реда 
на Търговския закон през 2017 г. В т. 2 от Формуляра за кандидатстване е посочен Код 
на организацията по КИД 2008: 86.22 „Дейност за лекари специалисти”. 
В резултат на служебна проверка, извършена в изпълнение на Условията за 
кандидатстване по процедурата и Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. 
се установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, определен от НСИ 
за 2017 г., е  96.04 "Поддържане на добро физическо състояние".  
Така определеният от НСИ код на основна икономическа дейност на кандидата за 2017 
г. не попада в кръга на допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 



 

преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-1955 

ЕЙЧ ЕНД ЕЙЧ 
ИНЖЕНЕРИНГ 

ЕООД 

Подкрепа за реализиране на 

предприемаческа бизнес идея 
на Ейч енд Ейч Инженеринг 

ЕООД 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 4 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от лице 
с право да представлява кандидата, като в т. 1 от декларацията е деклариран статут на 
„свързано предприятие” по смисъла на чл. 4 от Закона за малките и средните 
предприятия.  

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

125 
BG16RFOP002-

2.024-1958 
"АРХИТРАКТ" 

ЕООД 

Развитие и реализация на 
услуги в областта на 

архитектурните дейности, от 
"АРХИТРАКТ" ЕООД 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 
на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 
бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да развива основната си 



 

икономическа дейност в някой от допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, 
изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, 
свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично 
посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий 
№ 19 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване, за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 
на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 
бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да не извършва основната си 

икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в Сектор С - код на 
икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 
„Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 
готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3. „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята основна 
икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се отхвърля. 
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1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 



 

Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 
на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 
бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да развива основната си 
икономическа дейност в някой от допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, 
изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, 
свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично 
посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 

оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий 
№ 19 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване, за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 
на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 
бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да не извършва основната си 
икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в Сектор С - код на 
икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 
„Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 
готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3. „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 



 

• 10.81. „Производство на захар”; 
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята основна 
икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се отхвърля. 
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"Българо – 
Китайски център 
за образование и 

търговия" ООД  
Печатна дейност и 
възпроизвеждане 

на записани 
носители; 

Консултантска 
дейност; Дейности 

в областта на 
образованието и 
проф. обучение 

„EduLab китайски подкасти“ 
Настоящият проект си поставя 

за цел създаване на добър 
пример как новите технологии и 
приложение на нови методи и 
технологии в чуждоезиковото 
обучение могат да доведат до 

създаването на устойчив бизнес 
модел, посредством 

използването на експертните 
възможности на екип от 

преподаватели. 

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

 
Към проектното предложение са прикачени единствено Квалифицирани електронни 
подписи (КЕП) – „detached signature” (файлове с наименования „Приложение А - Бизнес 
План БФП_signed.xlsx.p7s“, „Приложение А - Бизнес План Прогнозни 
приходи_signed.xlsx.p7s“, „Приложение А - Бизнес План Постоянни 
Разходи_signed.xlsx.p7s“, „Приложение А - Бизнес План Променливи 
Разходи_signed.xlsx.p7s“ и „Приложение А - Бизнес План Прогнозна 
амортизация_signed.xlsx.p7s“), без към тях да са приложени кореспондиращите им 
документи – „Приложение А - Бизнес План БФП_signed.xlsx“, „Приложение А - Бизнес 
План Прогнозни приходи_signed.xlsx“, „Приложение А - Бизнес План Постоянни 
Разходи_signed.xlsx“, „Приложение А - Бизнес План Променливи Разходи_signed.xlsx“ и 
„Приложение А - Бизнес План Прогнозна амортизация_signed.xlsx“, посочени в раздел 12 
„Прикачени електронно подписани документи“ на Формуляра за кандидатстване. След 
изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
изисканите документи. Представил е единствено файл с наименование Приложение А - 
Бизнес План.xlsx, който не се асоциира с първоначално прикачените КЕП и не формира 
с тях единна информационна единица.   
 
Съгласно Критериите за оценка на административното съответствие на проектните 
предложения (Приложение Ж) и т. 24. Списък на документите, които се подават на етап 
кандидатстване, буква а), поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „В случай че 
Бизнес планът (Приложение А) не е представен или не е представен в изискуемия 
образец или са налице нередовности, същият не може да бъде допълнително изискван 
от кандидатите и проектното предложение ще бъде отхвърлено, тъй като 
допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на качеството на проектното 
предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ“. 
 
2. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 



 

процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008 в поле „Код на организацията по КИД 2008“. Видно от 
вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ кандидатът е регистриран по реда на 
Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от Условията за кандидатстване за 
кандидатите, регистририрани през 2018 г., съответствието за допустимост на код по КИД 
ще бъде проверявано съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от 
Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата на посочен във Формуляра за 
кандидатстване код на организацията по КИД не може да бъде потвърдено спазването 
на изискването кандидатът да развива основната си икономическа дейност в някой от 
допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за 
създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на 
европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от 
Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 

 
3. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий 
№ 19 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008 в поле „Код на организацията по КИД 2008“. Видно от 
вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ кандидатът е регистриран по реда на 
Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от Условията за кандидатстване, за 
кандидатите, регистририрани през 2018 г., съответствието за допустимост на код по КИД 
ще бъде проверявано съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от 
Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата на посочен във Формуляра за 
кандидатстване код на организацията по КИД не може да бъде потвърдено спазването 
на изискването кандидатът да не извършва основната си икономическа дейност, която 
съгласно КИД 2008 попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство 
на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 
готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 



 

• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята основна 
икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се отхвърля.  
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1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква а) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 2 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представен файл с наименование "Prilojenie_A_д-р 

Енчев.xlsx" и с описание "Бизнес план", който е защитен с парола и не може да бъде 
отворен и проверен.  
 
Съгласно Критериите за оценка на административното съответствие на проектните 
предложения (Приложение Ж) и т. 24. Списък на документите, които се подават на етап 
кандидатстване, буква а), поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „В случай че 
Бизнес планът (Приложение А) не е представен или не е представен в изискуемия 
образец или са налице нередовности, същият не може да бъде допълнително изискван 
от кандидатите и проектното предложение ще бъде отхвърлено, тъй като 
допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на качеството на проектното 
предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ“. 
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BG16RFOP002-

2.024-2018 
"Б-Лийф" ЕООД 

Създаване и развитие на 
предприятие за производство на 

биоразградими опаковки със 
специфичен дизайн 

Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 11.2, 
подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по процедурата и изискванията 
на Критерий № 15 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидатите 
(Приложение Ж към Условията за кандидатстване):  
 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 3 
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията за 
кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване е видно, че 
кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, което има седалище на територията на селски район (област Благоевград, 
Община Сандански, гр. Сандански.), съгласно Списъка на общините в обхвата на 
селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 
кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 
осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - 
област Благоевград, Община Сандански, гр. Сандански. 
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "С оглед избягване на 
припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават 



 

кандидати, които са:  
 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 
Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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BG16RFOP002-

2.024-2027 
Андромеда 

Инвестмънтс ЕООД 

Серия детайли от дърво от 
нискокачествена дървесина, 

предназначени за вграждане в 
огради, палети, 

селскостопански инвентар, 
опаковки с повишена защита от 

влажност.  
Детайлите са продукт от 

система автоматизирани линии. 

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

(Приложение Ж към Условията за кандидатстване):  
 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 3 
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията за 
кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване е видно, че 
кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, което има седалище на територията на селски район (област Пазарджик, 
Община Велинград, гр. Велинград), съгласно Списъка на общините в обхвата на 
селските райони на Република България (Приложение И към Условията за 
кандидатстване) и е заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се 
осъществяват в община на територията на селските райони в Република България - 
област Пазарджик, Община Велинград, гр. Велинград. 
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "С оглед избягване на 
припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават 
кандидати, които са:  
 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 
Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 

131 BG16RFOP002- "Студио Нов дом" Архитектурно студио 1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 



 

2.024-2034 ООД специализирано в проектиране, 
реконструкции, реставрации на 

сгради и сгради и обекти 
паметници на културата 

по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен код на 
организацията по КИД 2008, а е посочен раздел: 71 "Архитектурни и инженерни 
дейности; технически изпитвания и анализи". Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2017 г., съответствието за 
допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, съобразно 
служебна проверка въз основа на данни, предоставени от НСИ. В случай че след 
проверката се установи, че НСИ не може да определи код на основна икономическа 
дейност на кандидата въз основа на наличната информация за 2017 г., съответствието с 
изискването по т. 6) ще бъде проверявано съобразно кода на организацията по КИД, 
вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Дружеството-кандидат е регистрирано по 
реда на Търговския закон през 2017 г., видно от вписаното в Търговския регистър и 
РЮЛНЦ и не е извършвало дейност през 2017г., съгласно извършена служебна проверка 

въз основа на данни, предоставени от НСИ.  
В рамките на посочения във Формуляра за кандидатстване раздел по КИД-2008, 
единствено допустими за финансиране са организации, чиято дейност попада в 
подраздел 71.1 на КИД- 2008.  
Предвид обстоятелството, че по проектното предложение не е посочен допустим код на 
организацията по КИД 2008, не може да бъде потвърдена допустимостта на кандидата. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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BG16RFOP002-

2.024-2035 
"МОДА 

ГАЛЛИЕНИ" ООД 

Модна агенция с бутиков дизайн 
- изграждане на 

предприемачески авторитет 

Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 11.2, 
подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по процедурата и изискванията 
на Критерий № 15 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидатите 
(Приложение Ж към Условията за кандидатстване):  
 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 3 
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията за 
кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване е видно, че 
кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, което има седалище на територията на селски район (област Търговище, 
Община Попово, гр. Попово), съгласно Списъка на общините в обхвата на селските 
райони на Република България (Приложение И към Условията за кандидатстване) и е 
заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се осъществяват в община 
на територията на селските райони в Република България - област Търговище, Община 



 

Попово, гр. Попово.  
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "С оглед избягване на 
припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават 
кандидати, които са:  
 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 
дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 
Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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BG16RFOP002-

2.024-2037 
"Медийни проекти 

България" ООД 

Подкрепа за развитие на 
"Медийни проекти България" 

ООД 

1.Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по 
т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД 2008: 73.12 "Дейности по продажба на медийно време и място за 
реклама". Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване за кандидатите, 
регистририрани през 2017 г., съответствието за допустимост на кода на организацията 
по КИД ще бъде проверявано, съобразно служебна проверка въз основа на данни, 
предоставени от НСИ. В случай че след проверката се установи, че НСИ не може да 
определи код на основна икономическа дейност на кандидата въз основа на наличната 
информация за 2017 г., съответствието с изискването по т. 6) ще бъде проверявано 
съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 
кандидатстване. Дружеството-кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон 
през 2017 г., видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ и не е извършвало 
дейност през 2017г., съгласно извършена служебна проверка въз основа на данни, 
предоставени от НСИ.  
Посоченият код на основна икономическа дейност на кандидата  не попада в кръга на 
допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за 
създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на 
европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от 
Условията за кандидатстване. 



 

 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват дейността, за която 
кандидатстват в секторите, посочени в т. 6) от Условията за кандидатстване. Кодът на 
дейността, за която се кандидатства следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на 
кандидата“, поле „Код на проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на проекта по 
КИД-2008“, кандидатът е посочил 73.12 "Дейности по продажба на медийно време и 
място за реклама".  
С оглед на горното, кандидатът остава извън ограничението за допустими кандидати, за 
които е спазено изискването да развиват дейността, за която кандидатстват в някой от 
допустимите сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на 
нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални 

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

134 
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2.024-2040 
Метални мечти 

Реализирането на метални 
мечти 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 
на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 



 

бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да развива основната си 
икономическа дейност в някой от допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, 
изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, 
свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично 
посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий 
№ 19 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008, като в поле „Код на организацията по КИД 2008“ е 
посочено „0 НЕПРИЛОЖИМО“. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ 
кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от 
Условията за кандидатстване, за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата 
на посочен във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да 

бъде потвърдено спазването на изискването кандидатът да не извършва основната си 
икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 попада в Сектор С - код на 
икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 
„Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 
готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята основна 
икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се отхвърля. 
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УАЙспейс ООД Развитие на УАЙспейс ООД 

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



 

Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация от физическото лице-
предприемач - попълнена по образец (Приложение Б1) от Даяна Руменова Щерионова-
Андреева. Видно от вписаните обстоятелства в Търговския регистър и РЮЛНЦ, към 
датата на подаване на проектното предложение 10.12.2018 г., капиталът на 
дружеството-кандидат се притежава от ЯНИСЛАВ ФЛОРИЯН ПЕРЧЕМЛИЕВ.  
В т. 11.1., подт. 5) от Условията за кандидатстване по процедурата е посочено: 
„Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, при 
които над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач“, 
както и че кандидатите са длъжни да удостоверят на етап кандидатстване, че 
предприемачът отговаря на изискването по т. 5), като представят към проектните 
предложения Декларация от физическото лице-предприемач (Приложение Б1).  
 
Декларация от физическото лице-предприемач (Приложение Б1) от лицето ЯНИСЛАВ 
ФЛОРИЯН ПЕРЧЕМЛИЕВ  е представена след изпратено уведомление за установени 
нередовности, но не е попълнена по образец, съгласно Условията за кандидатстване по 
процедурата. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-2050 
КАД-ПРОЕКТ ЕООД 

Технологично обновяване на 
фирма "КАД-ПРОЕКТ" ЕООД 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 2 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж 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 са регистрирани след 
31.12.2016 г.  
Дружеството-кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон на 03.09.2008 г., 
видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията за Допустимост на дейностите 
по т. 13.1. от Условията за кандидатстване по процедурата, както и на Критерий № 4 от 
Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Във Формуляра за кандидатстване не е включена задължителната Дейност за 
реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги). 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения“: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се отхвърля. 



 

 
3. Проектното предложение не отговаря на изискванията за Допустимост на дейностите 
по т. 13.1 и т. 17. Хоризонтални политики от Условията за кандидатстване по 
процедурата, както и на Критерий № 5 от Критериите за оценка на допустимостта на 
проекта (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
Във Формуляра за кандидатстване не е представена информация относно съответствието 
на проектното предложение с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета: 
- Равнопоставеност и недопускане на дискриминация - насърчаване на равните 
възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания 
чрез интегрирането на принципа на недискриминация. 
- Устойчиво развитие – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на околната 
среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от 
изменение на климата и приспособяване към тях. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения“: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се отхвърля.  
 
4. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 

административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от лице 
с право да представлява кандидата, като  в нея не е посочено дали предприятието е 
независимо/ предприятие партньор/ свързано предприятие и не е попълнена и 
финансовата година, за която се декларират данните. Няма попълнени данни от личната 
карта на декларатора. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и 
средните предприятия. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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"Еклектика 
рекърдс енд 

ентъртемънт" 
ЕООД 

Проектно предложение на 
Еклектика рекърдс енд 

етъртемънт ЕООД - за създаване 
и осъществяване на радио 

програма - "Вълшебната книга" 
- Музикален Радио Театър за 

деца и възрастни по шедьоври 
на класически и съвременни  

автори. 

Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, проектно предложение 
подадено в рамките на втория краен срок за кандидатстване, но с код на основна 
икономическа дейност, допустим за първия краен срок за кандидатстване, ще бъде 
отхвърлено.  



 

  
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД 2008: J 59 "Производство на филми и телевизионни предавания, 
звукозаписване и издаване на музика". Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2017 г., съответствието за 
допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, съобразно 
служебна проверка въз основа на данни, предоставени от НСИ.  
В случай че след проверката се установи, че НСИ не може да определи код на основна 
икономическа дейност на кандидата въз основа на наличната информация за 2017 г., 
съответствието с изискването по т. 6) ще бъде проверявано съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване.  
Дружеството кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон през 2017 г. НСИ не 
може да определи код на основна икономическа дейност, съгласно извършена служебна 
проверка. 
Посоченият във Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД попада в 
кръга на допустимите по първи краен срок по процедурата сектори от НСНМСП, съгласно 
т.25 от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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ООД 
Ен Ел Студиос 

Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 11.2, 
подт. 4/, хипотеза първа от Условията за кандидатстване по процедурата и изискванията 
на Критерий № 15 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидатите 
(Приложение Ж към Условията за кандидатстване):  
 
От представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по чл. 3 
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д към Условията за 
кандидатстване), информацията, изложена в т. 1. „Основни данни” от Формуляра за 
кандидатстване, както и от извършената проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 
относно актуалното състояние на кандидата към датата на кандидатстване е видно, че 
кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, което има седалище на територията на селски район (област Благоевград, 
Община Банско, гр. Банско), съгласно Списъка на общините в обхвата на селските 
райони на Република България (Приложение И към Условията за кандидатстване) и е 
заявил за подпомагане дейности по проекта, които също ще се осъществяват в община 
на територията на селските райони в Република България - област Благоевград, Община 
Банско, гр. Банско. 
 
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване: "С оглед избягване на 
припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-
2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават 
кандидати, които са:  
 
• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 
предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски 
район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане 



 

дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските 
райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на 
Република България е даден в Приложение И". 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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Фул рековери ООД Индивидуална грижа 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение  е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), която не е 
подписана от лице с право да представлява кандидата.   

След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът  е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия - попълнена по образец (Приложение Д), с посочена 
2017 финансова година, която не се явява последната приключила година на 
дружеството. Предвид факта, че дружеството е регистрирано по реда на Търговския 
закон през 2018 г., посочените в декларацията обстоятелства следва да се отнасят за 
2018 г., съгласно посоченото в т. 24. „Списък на документите, които се подават на етап 
кандидатстване“ (бележка под черта 44) от Условията за кандидатстване по 
процедурата.   
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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КРИСИ ДИЗАЙН 

ЕООД 

Създаване и откриване на 
студио за гравиране "Криси 

дизайн" 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, букви б), б-1) в), г), д) и е) от 
Условията за кандидатстване по процедурата и Критерии № 3, № 4, № 6, № 7, № 8 и № 
9 от Критериите за оценка на административното съответствие на проектните 
предложения (Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение не са представени Декларация, че кандидатът е запознат с 
условията за кандидатстване и условията за изпълнение (Приложение Б), Декларация от 
физическото лице-предприемач (Приложение Б1), Декларация по чл. 25, ал. 2 от 
ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. (Приложение В), Декларация за минимални помощи 
(Приложение Г), Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и 
средните предприятия (Приложение Д) и Декларация за предоставяне на данни от НСИ 
(Приложение М), датирани и подписани на хартиен носител от лицето с право да 
представлява кандидата. Декларациите са представени във формат .doc.  
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканите Декларация, че кандидатът е запознат с условията за 
кандидатстване и условията за изпълнение (Приложение Б), Декларация от физическото 
лице-предприемач (Приложение Б1), Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от 
ПМС 162/2016 г. (Приложение В), Декларация за минимални помощи (Приложение Г), 



 

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните 
предприятия (Приложение Д) и Декларация за предоставяне на данни от НСИ 
(Приложение М). 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното им изискване по установения ред 
декларациите не бъдат представени или са представени, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-2087 
Джи Ел Ви 

Архитекчър ЕООД 
Архитектурно студио Джи Ел Ви 

Архитекчър 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение не е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от 

лице с право да представлява кандидата. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия - попълнена по образец (Приложение Д), с посочена 
2018 г. в т.2, за която се декларират данни за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП. 
Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, дружеството-кандидат е 
регистрирано по реда на Търговския закон през 2017 г., поради което за него 
декларираните в Декларацията обстоятелства следва да се отнасят за 2017 г. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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BG16RFOP002-

2.024-2094 
"ШАРЕН ДЕН" 

ЕООД 
Утвърждаване на пазара на 
фирма "ШАРЕН ДЕН" ЕООД 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение не е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 
и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от 
лице с право да представлява кандидата.  Предвид факта, че дружеството е 
регистрирано по реда на Търговския закон през 2017 г., посочените в декларацията 
обстоятелства следва да се отнасят за 2017 г., съгласно посоченото в т. 24. „Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване“ (бележка под черта 44) от 
Условията за кандидатстване по процедурата.   
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът  е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия - попълнена по образец (Приложение Д), с посочена 
2018 финансова година, която не се явява последна приключена финансова година на 
дружеството. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 



 

предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-2095 
"ПИЖОН" ЕООД 

Създаване на анимационно 
студио "Пижон". 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква б) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 3 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение не е представена Декларация, че кандидатът е запознат с 
условията за кандидатстване и условията за изпълнение, по образец (Приложение Б), 
датирана, подписана на хартиен носител от лице с право да представлява кандидата, 
сканирана и прикачена в ИСУН 2020. Вместо горепосочената декларация е представен 
друг документ. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация, че кандидатът е запознат с условията за 

кандидатстване и условията за изпълнение, по образец (Приложение Б) от лицето с 
право да представлява кандидата. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-2109 
МОЛИВИ ЕООД 

МОЛИВИ - Персонализирани 
фотографски изображения за 

дигиталното пространство 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д),  но с попълнена 
2017 финансова година в т.2. Предвид факта, че дружеството е регистрирано по реда на 
Търговския закон през 2018 г., посочените в декларацията обстоятелства следва да се 
отнасят за 2018 г., съгласно посоченото в т. 24. „Списък на документите, които се 
подават на етап кандидатстване“ (бележка под черта 44) от Условията за 
кандидатстване по процедурата.  
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия - попълнена по образец (Приложение Д). 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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BG16RFOP002-

2.024-2116 
ФОРМ-А ЕООД 

ФОРМ-А - Иновативни решения 
от горе 

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

кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 



 

 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от лице 
с право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията е посочена 
2017 г. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, дружеството-кандидат е 
регистрирано по реда на Търговския закон през 2018 г., поради което за него 2017 не се 
явява последната приключила финансова година и декларираните в Декларацията 
обстоятелства следва да се отнасят за 2018 г. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия - попълнена по образец (Приложение Д). 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-2131 
Боксскейп ЕООД 

Реализиране на 
предприемаческа идея на 

предприятие Боксскейп ЕООД 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват дейността, за която 
кандидатстват в секторите, посочени в т. 6) от Условията за кандидатстване. Кодът на 
дейността, за която се кандидатства следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на 
кандидата“, поле „Код на проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на проекта по 
КИД-2008“, кандидатът не е посочил кода на проекта. Информация за код на проекта, в 
който кандидатът ще развива дейността, за която кандидатства, не е налична във 
Формуляра за кандидатстване.  
С оглед на горното, кандидатът остава извън ограничението за допустими кандидати, за 
които е спазено изискването да развиват дейността, за която кандидатстват в някой от 
допустимите сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на 
нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални 
предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-2133 
АЕМ СИ ФЕШЪН 

ЕООД 

Създаване и производство на 
собствена  модна линия детско 

облекло в "АЕМ СИ Фешън" 
ЕООД 

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



 

приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008 в поле „Код на организацията по КИД 2008“. Видно от 
вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ кандидатът е регистриран по реда на 
Търговския закон през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от Условията за кандидатстване за 
кандидатите, регистририрани през 2018 г., съответствието за допустимост на код по КИД 
ще бъде проверявано съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от 
Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата на посочен във Формуляра за 
кандидатстване код на организацията по КИД не може да бъде потвърдено спазването 
на изискването кандидатът да развива основната си икономическа дейност в някой от 
допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за 
създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на 
европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от 
Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 

11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий 
№ 19 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008 в поле „Код на организацията по КИД 2008“. Вписаното в 
Търговския регистър и РЮЛНЦ кандидатът е регистриран по реда на Търговския закон 
през 2018 г. Съгласно т. 11.1 от Условията за кандидатстване, за кандидатите, 
регистририрани през 2018 г., съответствието за допустимост на код по КИД ще бъде 
проверявано съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 
кандидатстване. Предвид липсата на посочен във Формуляра за кандидатстване код на 
организацията по КИД не може да бъде потвърдено спазването на изискването 
кандидатът да не извършва основната си икономическа дейност, която съгласно КИД 
2008 попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни 
продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 
готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 



 

• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята основна 
икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-2135 
ЕКО АГРОИНВЕСТ 

2017 ООД 

Изработване на дървени 
детайли за сгради и други 

помещения 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 

11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ кандидатът е регистриран по реда 
на Търговския закон през 2017 г. В т. 2 от Формуляра за кандидатстване е посочен Код 
на организацията по КИД 2008: 16.29 „Производство на други изделия от дървен 
материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене”. В резултат 
на служебна проверка, извършена в изпълнение на Условията за кандидатстване по 
процедурата и Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. се установи, че 
кодът на основна икономическа дейност на кандидата, определен от НСИ за 2017 г., е 
56.30 "Дейност на питейни заведения". 
Така определеният от НСИ код на основна икономическа дейност на кандидата за 2017 
г. не попада в кръга на допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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Развитие на Телевизионна 
програма Рам Студио ЕООД 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008 в поле „Код на организацията по КИД 2008“. Видно от 



 

вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ кандидатът е регистриран по реда на 
Търговския закон през 2017 г. В резултат на служебна проверка, извършена в 
изпълнение на Условията за кандидатстване по процедурата и Решение на Министерския 
съвет № 704/05.10.2018 г. се установи, че НСИ не може да определи код на основна 
икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2017 г. Съгласно т. 11.1, 
подт. 6) от Условията за кандидатстване, за кандидатите, регистрирани през 2017 г., за 
които НСИ не може да определи код на основна икономическа дейност, въз основа на 
наличната информация за 2017 г., съответствието за допустимост на кода на 
организацията по КИД ще бъде проверявано, съобразно кода на организацията по КИД, 
вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата на посочен във 
Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да бъде потвърдено 
спазването на изискването кандидатът да развива основната си икономическа дейност в 
някой от допустимите по процедурата сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни 
за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на 
европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от 
Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 
11.2, подт. 4/, хипотеза пета от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий 

№ 19 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен Код на 
организацията по КИД 2008 в поле „Код на организацията по КИД 2008“. Видно от 
вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ кандидатът е регистриран по реда на 
Търговския закон през 2017 г. В резултат на служебна проверка, извършена в 
изпълнение на Условията за кандидатстване по процедурата и Решение на Министерския 
съвет № 704/05.10.2018 г. се установи, че НСИ не може да определи код на основна 
икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2017 г. Съгласно т. 11.1, 
подт. 6) от Условията за кандидатстване, за кандидатите, регистрирани през 2017 г., за 
които НСИ не може да определи код на основна икономическа дейност, въз основа на 
наличната информация за 2017 г., съответствието за допустимост на кода на 
организацията по КИД ще бъде проверявано, съобразно кода на организацията по КИД, 
вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Предвид липсата на посочен във 
Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД не може да бъде потвърдено 
спазването на изискването кандидатът да не извършва основната си икономическа 
дейност, която съгласно КИД 2008 попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 
„Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както 
следва: 
• 10.1. „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без 
готови ястия”; 
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 
• 10.3. „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 



 

• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 
• 10.81. „Производство на захар”; 
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 
• 11.02. „Производство на вина от грозде”; 
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”; 
• 11.06. „Производство на малц”. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с изискването кандидатът да развива своята основна 
икономическа дейност в допустим сектор, проектното предложение се отхвърля. 
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Печатна база за специфични 
печатарски дейности 

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

Условията за кандидатстване): 
 
Формулярът за кандидатстване е подписан с КЕП с титуляр юридическо лице "ФЕЙМЪС 
БЮТИ" ЕООД и автор на подписа МОНИКА ВАЛЕРИЕВА КРЪСТЕВА. Съгласно извършена 
служебна проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по 
вписванията към датата на кандидатстване МОНИКА ВАЛЕРИЕВА КРЪСТЕВА не е лице с 
право да представлява кандидата и към проектното предложение не е представено 
пълномощно, в което да се упълномощава юридическото лице "ФЕЙМЪС БЮТИ" ЕООД с 
представляващ МОНИКА ВАЛЕРИЕВА КРЪСТЕВА да подаде проектното предложение по 
процедурата с КЕП. Лице с право да представлява кандидата към датата на подаване на 
проектното предложение е ДИМКА ГОСПОДИНОВА КРЪСТЕВА. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
пълномощно, от което да е видно, че лицето, представляващо кандидата ДИМКА 
ГОСПОДИНОВА КРЪСТЕВА упълномощава юридическото лице "ФЕЙМЪС БЮТИ" ЕООД да 
представлява кандидата към ДАТАТА НА КАНДИДАТСТВАНЕ, като подаде проектното 
предложение по процедурата с КЕП с титуляр "ФЕЙМЪС БЮТИ" ЕООД и автор МОНИКА 
ВАЛЕРИЕВА КРЪСТЕВА.  
 
В описаната фактическа обстановка не е спазено изискването, поставено в т. 23 от 
Условията за кандидатстване по процедурата, поле „Важно“, където е посочено: 
„Проектното предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020 като се подписва с 
валиден КЕП към датата на кандидатстване от лице с право да представлява кандидата 
или упълномощено от него лице. При упълномощаване следва да се прикачи в ИСУН 
2020 пълномощно, подписано на хартия от официалния представител на кандидата и 
сканирано, а в случай че кандидатът се представлява заедно от няколко физически 
лица, пълномощното се подписва на хартия от всички от тях, сканира се и се прикачва в 
ИСУН 2020. От пълномощното следва да е видно, че лицето е било упълномощено да 
представлява кандидата към датата на кандидатстване. От текста на пълномощното 
следва да става ясно, че лицето/лицата с право да представляват кандидата 
упълномощават пълномощника да подаде от тяхно име проектното предложение с КЕП“. 
 
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, букви д) и е) от Условията за 



 

кандидатстване по процедурата и Критерии № 8 и № 9 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), която е подписана 
с електронен подпис на Димка Господинова Кръстева, издаден от неоторизиран издател, 
съгласно Регистър на доставчиците на удостоверителни услуги, издаващи удостоверения 
за Квалифициран електронен подпис (КЕП). 
Към проектното предложение е представена  Декларация за предоставяне на данни от 
НСИ (Приложение М) от Моника Валериева Кръстева, лице, което не е с право да 
представлява кандидата към датата на кандидатстване. Лице с право да представлява 
кандидата към датата на подаване на проектното предложение е Димка Господинова 
Кръстева.  
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканите Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение Д) и Декларация 
за предоставяне на данни от НСИ – попълнена по образец (Приложение М). 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното им изискване по установения ред 
декларациите не бъдат представени или са представени, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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НОВА" 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 № 3 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация, че кандидатът е запознат с 
условията за кандидатстване и условията за изпълнение, по образец (Приложение Б),  
която не е в цялост, представена е само първата страница от документа. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация, че кандидатът е запознат с условията за 
кандидатстване и условията за изпълнение, по образец (Приложение Б) от лицето с 
право да представлява кандидата. 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
 
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване,  буква в) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и 
чл. 7 от ПМС 162/2016 г., по образец (Приложение В), която не е в цялост, представена 
е само първата страница от документа.  
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 



 

допълнително изисканата Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 
162/2016 г., по образец (Приложение В) от лицето с право да представлява кандидата. 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
 
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 № 7 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за минимални помощи, по 
образец (Приложение Г), която не е в цялост, представена е само първата страница от 
документа.  
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканата Декларация за минимални помощи, по образец (Приложение 
Г) от лицето с право да представлява кандидата. 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 

 
4. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, проектно предложение 
подадено в рамките на втория краен срок за кандидатстване, но с код на основна 
икономическа дейност, допустим за първия краен срок за кандидатстване, ще бъде 
отхвърлено.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД 2008: 58.11 "Издаване на книги". Съгласно т. 11.1, подт. 6) от 
Условията за кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., 
съответствието за допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, 
съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 
кандидатстване. Дружеството-кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон 
през 2018 г., видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ. Посоченият във 
Формуляра за кандидатстване код на организацията по КИД попада в кръга на 
допустимите по първи краен срок по процедурата сектори от НСНМСП, съгласно т.25 от 
Условията за кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-2171 
СИГ 11 ЕООД 

Реализиране на 

предприемаческа идея на 
предприятие "СИГ 11" ЕООД 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от лице 
с право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията е посочена 
2018 г. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, дружеството-кандидат е 
регистрирано по реда на Търговския закон през 2017 г., поради което за него 2018 не се 
явява последната приключила финансова година и декларираните в Декларацията 
обстоятелства следва да се отнасят за 2017 г.  
След изпратено уведомление за установени нередовности, към проектното предложение 
е прикачен единствено Квалифициран електронен подпис (КЕП) – „detached signature” 

към файл с наименование "Scan_20190305_signed.pdf", без да е приложен 
кореспондиращия документ, съдържащ Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 
от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д). 
След изпратено повторно уведомление за установени нередовности, в което е изрично 
посочено, че файлът ("Scan_20190305_signed.pdf") не следва да бъде модифициран по 
никакъв начин, с оглед необходимостта прикаченият квалифициран електронен подпис 
към подаденото проектно предложение да се асоциира с файла, съдържащ документа, 
кандидатът представя нов, различен файл с наименование "Декл. за обст. по чл.3 и чл.4 
ЗМСП.pdf" и нова, различна сигнатура "detached signature" с наименование 
"signed_Декл. за обст. по чл.3 и чл.4 ЗМСП.pdf.p7s", които не са били допълнително 
изискани. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-2173 
Модерен дизайн 

ООД 

Създаване на ново предприятие 
за развитие на вътрешен, 

външен и графичен дизайн 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 23. Начин на подаване на 
проектните предложения/концепциите за проектни предложения от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 1 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Проектното предложение е подадено с персонален Квалифициран електронен подпис 
(КЕП) с титуляр лицето Мартина Евелинова Калчева, която не е лице с право да 
представлява кандидата. Видно от вписаните обстоятелства в Търговския регистър и 
РЮЛНЦ към датата на подаване на проектното предложение, лицето с право да 
представлява кандидата е Георги Стелянов Белчев. Към проектното предложение е 
представено пълномощно, в което упълномощител е Вергиния Милкова Пенчева-
Стоянова, която е съдружник, а не управител в предприятието кандидат, видно от 
публикуваната в Търговския регистър и РЮЛНЦ информация към датата на 
кандидатстване. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 



 

пълномощно, от което да е видно, че лицето, представляващо кандидата Георги 
Стелянов Белчев упълномощава лицето Мартина Венелинова Калчева да представлява 
кандидата към ДАТАТА НА КАНДИДАТСТВАНЕ, като подаде проектното предложение по 
процедурата с персонален КЕП с титуляр Мартина Венелинова Калчева.  
 
В описаната фактическа обстановка не е спазено изискването, поставено в т. 23 от 
Условията за кандидатстване по процедурата, поле „Важно“, където е посочено: 
„Проектното предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020 като се подписва с 
валиден КЕП към датата на кандидатстване от лице с право да представлява кандидата 
или упълномощено от него лице. При упълномощаване следва да се прикачи в ИСУН 
2020 пълномощно, подписано на хартия от официалния представител на кандидата и 
сканирано, а в случай че кандидатът се представлява заедно от няколко физически 
лица, пълномощното се подписва на хартия от всички от тях, сканира се и се прикачва в 
ИСУН 2020. От пълномощното следва да е видно, че лицето е било упълномощено да 
представлява кандидата към датата на кандидатстване. От текста на пълномощното 
следва да става ясно, че лицето/лицата с право да представляват кандидата 
упълномощават пълномощника да подаде от тяхно име проектното предложение с КЕП“. 
 
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, букви б), в), г), д) и е) от 
Условията за кандидатстване по процедурата и Критерии № 3, № 6, № 7, № 8 и № 9 от 
Критериите за оценка на административното съответствие на проектните предложения 
(Приложение Ж към Условията за кандидатстване): 

 
Към проектното предложение са представени: Декларация, че кандидатът е запознат с 
условията за кандидатстване и условията за изпълнение, по образец (Приложение Б), 
Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. – попълнена по 
образец (Приложение В), Декларация за минимални помощи – попълнена по образец 
(Приложение Г), Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и 
средните предприятия – попълнена по образец (Приложение Д) и Декларация за 
предоставяне на данни от НСИ – попълнена по образец (Приложение М), попълнени и 
подписани от Вергиния Милкова Пенчева-Стоянова. Видно от вписаните обстоятелства в 
Търговския регистър и РЮЛНЦ, относно актуалното състояние на кандидата "Модерен 
дизайн" ООД, към датата на кандидатстване, лицето с право да представлява кандидата 
е Георги Стелянов Белчев.  
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил 
допълнително изисканите Декларация, че кандидатът е запознат с условията за 
кандидатстване и условията за изпълнение, по образец (Приложение Б), Декларация по 
чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. – попълнена по образец 
(Приложение В), Декларация за минимални помощи – попълнена по образец 
(Приложение Г), Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и 
средните предприятия – попълнена по образец (Приложение Д) и Декларация за 
предоставяне на данни от НСИ – попълнена по образец (Приложение М), попълнени и 
подписани от Георги Стелянов Белчев. 
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното им изискване по установения ред 
декларациите не бъдат представени или са представени, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 



 

 
3. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна 
икономическа дейност в някой от допустимите сектори от НСНМСП, изведени като 
приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване.  
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен код на 
организацията по КИД 2008, а е посочен раздел: 74 "Други професионални дейности". 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване за кандидатите, 
регистририрани през 2018 г., съответствието за допустимост на кода на организацията 
по КИД ще бъде проверявано, съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от 
Формуляра за кандидатстване. Дружеството кандидат е регистрирано по реда на 
Търговския закон през 2018 г., видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ. В 
рамките на посочения във Формуляра за кандидатстване раздел по КИД-2008, 
единствено допустими за финансиране по процедурата са организации, чиято дейност 
попада в четирицифрен код 74.10 и 74.20 на КИД - 2008.  
Предвид обстоятелството, че по проектното предложение не е посочен допустим код на 

организацията по КИД 2008, не може да бъде потвърдена допустимостта на кандидата. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-2181 

МИСОЛ ИНВЕСТ 

ООД 

Въвеждане на пазара на 
иновативен продукт в подкрепа 

на "зелената икономика" 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
  
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване, проектно предложение 
подадено в рамките на втория краен срок за кандидатстване, но с код на основна 
икономическа дейност, допустим за първия краен срок за кандидатстване, ще бъде 
отхвърлено.  
  
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване е посочен код на 
организацията по КИД 2008: 20.42 "Производство на парфюми и тоалетни продукти". 
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване за кандидатите, 
регистририрани през 2017 г., съответствието за допустимост на кода на организацията 
по КИД ще бъде проверявано, съобразно служебна проверка въз основа на данни, 
предоставени от НСИ. В случай че след проверката се установи, че НСИ не може да 
определи код на основна икономическа дейност на кандидата въз основа на наличната 
информация за 2017 г., съответствието с изискването по т. 6) ще бъде проверявано 
съобразно кода на организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за 
кандидатстване. Дружеството-кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон 
през 2017 г., видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ и не е извършвало 



 

дейност през 2017г., съгласно извършена служебна проверка въз основа на данни, 
предоставени от НСИ. Посоченият във Формуляра за кандидатстване код на 
организацията по КИД попада в кръга на допустимите по първи краен срок по 
процедурата сектори от НСНМСП, съгласно т.25 от Условията за кандидатстване. 
  
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-2186 
"МАРИДО 18" 

ЕООД 

Осигуряване на инженерно 
проектиране и технически 

консултации в новосъздаденото 
предприятие "Маридо 18" ЕООД 

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

приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и секторите, свързани с 
преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, изрично посочени в т. 
11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
 
В т. 2. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване не е посочен код на 
организацията по КИД 2008, а е посочен раздел: 71 "Архитектурни и инженерни 
дейности; технически изпитвания и анализи". Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване за кандидатите, регистририрани през 2018 г., съответствието за 
допустимост на кода на организацията по КИД ще бъде проверявано, съобразно кода на 
организацията по КИД, вписан в т. 2 от Формуляра за кандидатстване. Дружеството-
кандидат е регистрирано по реда на Търговския закон през 2018 г., видно от вписаното 
в Търговския регистър и РЮЛНЦ. Посоченият във Формуляра за кандидатстване код на 
организацията по КИД не попада в кръга на допустимите по процедурата сектори от 
НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия и 
секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, 
изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване. 
В рамките на посочения във Формуляра за кандидатстване раздел по КИД-2008, 
единствено допустими за финансиране са организации, чиято дейност попада в 
подраздел 71.1 на КИД- 2008.  
Предвид обстоятелството, че по проектното предложение не е посочен допустим код на 
организацията по КИД 2008, не може да бъде потвърдена допустимостта на кандидата. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 
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2.024-2187 
"ЛОЗА 

АРХИТЕКТИ" ЕООД 

Създаване на ново 
архитектурно студио Лоза 

Архитекти 

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите 
по т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от 
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение Ж към Условията за 
кандидатстване): 
 
Съгласно т. 11.1, подт. 7) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата 
процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват дейността, за която 
кандидатстват в секторите, посочени в т. 6) от Условията за кандидатстване. Кодът на 



 

дейността, за която се кандидатства следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на 
кандидата“, поле „Код на проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.  
 
В т. 2. „Данни за кандидата“ от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на проекта по 
КИД-2008“ липсва посочен код на дейността, за която кандидатът кандидатства. 
Информация за код на проекта, в който кандидатът ще развива дейността, за която 
кандидатства, не е налична във Формуляра за кандидатстване.   
С оглед на горното, кандидатът остава извън ограничението за допустими кандидати, за 
които е спазено изискването да развиват дейността, за която кандидатстват в някой от 
допустимите сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на 
нови предприятия и секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални 
предизвикателства, изрично посочени в т. 11.1, подт. 6) от Условията за 
кандидатстване. 
 
Съгласно Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения”: при несъответствие с някое от посочените изисквания в Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се отхвърля. 

157 
BG16RFOP002-

2.024-2189 
ПЕПТЕК ЕООД TETRA ENTERTAINMENT 

1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. Списък на 
документите, които се подават на етап кандидатстване, буква д) от Условията за 
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на 
административното съответствие на проектните предложения (Приложение Ж към 
Условията за кандидатстване): 
 
Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), подписана от лице 
с право да представлява кандидата, като в т. 2 от образеца на декларацията е посочена 
2018 г. Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, дружеството-кандидат е 
регистрирано по реда на Търговския закон през 2017 г., поради което за него 2018 не се 
явява последната приключила финансова година и декларираните в Декларацията 
обстоятелства следва да се отнасят за 2017 г. 
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил 
допълнително изисканата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия - попълнена по образец (Приложение Д), с посочена 
отново 2018 г., а не коректната 2017г. 
 Предвид факта, че дружеството е регистрирано по реда на Търговския закон през 2017 
г., посочените в декларацията обстоятелства следва да се отнасят за 2017 г., съгласно 
посоченото в т. 24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ 
(бележка под черта 44) от Условията за кандидатстване по процедурата.  
 
Съгласно Приложение Ж "Критерии и методология за оценка на проектните 
предложения": в случай че след допълнителното й изискване по установения ред 
декларацията не бъде представена или е представена, но не съгласно изискванията, 
проектното предложение се отхвърля. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне на етап оценка на административното 

съответствие и допустимостта по горепосочената процедура могат да подадат писмени възражения срещу предложението за 

отхвърлянето им пред ръководителя на Управляващия орган, в едноседмичен срок от съобщаването.  


