Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедура
BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

I. Проектни предложения, които не отговарят на критериите за административно съответствие и допустимост и по отношение на които
производството по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ не е прекратено към датата на изготвяне на настоящия списък:
№ по
ред

Рег. № на проектното
предложение в ИСУН

Наименование на кандидата

Наименование на проектното предложение

1

BG16RFOP002-2.024-0013

СИСИ ФЕШЪН 2017 ЕООД

Утвърждаване на пазара на фирма "СИСИ ФЕШЪН 2017" ЕООД

2

BG16RFOP002-2.024-0044

ТОП СИСТЕМС ЕООД

Инсталация и поддръжка на сървъри за уеб хостинг, сървъри под наем, частен облак, публичен
облак, електрони пощи, облачна ифраструктура между инсталираните сървъри, облачно дисково
пространство, сървърни вируализации, 24 часова поддръжка, 24 часа видеонаблюдение,
контрол на достъп.

3

BG16RFOP002-2.024-0085

НИЯ13 ЕООД

Проект „Иновативна Бутикова Козметика - НИЯ”

4

BG16RFOP002-2.024-0097

БЯЛА - СМД ЕООД

Инвестиции в технологично обновление за повишаване на производственият капацитет на
,,БЯЛА СМД”- EOOД чрез въвеждане в експлоатация на технологична линия за производство на
типови и по индивидуален проект

5

BG16RFOP002-2.024-0098

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРИНГ 2017 ООД

Насърчаване на предприемачеството в Електроинженеринг 2017 ООД

6

BG16RFOP002-2.024-0170

КАДРАЖ ЕООД

"Вземи ме у дома"
Производство и реализация на пилотен епизод и първи сезон на документално риалити
предаване. Проектът е образователен и има за цел възпитаване и насърчаване на населението
за осиновяване на животни, чрез реалния пример на знакови личности за обществото, които ще
осиновяват бездомни животни от приют. С финансиране чрез рекламодатели, продуктово
позициониране и дарения.

7

BG16RFOP002-2.024-0179

МАКС ТИЙМ ЕООД

Развитие на конкурентно и ефективно производство и осигуряване на устойчива заетост в Макс
Тийм ЕООД, чрез разработка на продукт за преодоставяне на услуги
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8

BG16RFOP002-2.024-0196

ЕМДИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД

Подобряване и внедряване на нови методи за координиране на клиничните изпитвания в
областта на медицината, както и увеличаване на конкурентоспособността

9

BG16RFOP002-2.024-0235

МЕТАЛ КОРЕКТ ТРЕЙД ЕООД

Утвърждаване на пазара на фирма "Метал Корект Трейд" ЕООД

10

BG16RFOP002-2.024-0237

ГРИФИН 2018 ЕООД

Утвърждаване на пазара на фирма ГРИФИН 2018 ЕООД

11

BG16RFOP002-2.024-0268

ИНТЕРЛОГОС ПЛЮС ЕООД

Консултантски център за кариерно ориентиране и менторство на ученици

12

BG16RFOP002-2.024-0277

МАУНТИН КУИН МУВИС ООД

Развитие на филмова продуцентска къща Маунтин Куин Мувис ООД и развитие на избрани
проекти със социална насоченост

13

BG16RFOP002-2.024-0350

ХОМО ЛУДЕНС ФИЛМ ЕООД

Студио за производство на документални филмови поредици: Споделена история. Орална
история на Северозапада

14

BG16RFOP002-2.024-0374

СТАЕКС ФАРМ ЕООД

Реализиране на пазара на предприемaчески продукти и услуги в областта на растителните
биологично активни вещества от Стаекс Фарма ЕООД

15

BG16RFOP002-2.024-0378

ЕЛИНА ТЕКСТАЙЛ ЕООД

Утвърждаване на пазара на фирма "ЕЛИНА ТЕКСТАЙЛ " ЕООД

16

BG16RFOP002-2.024-0395

БАЛКАН СИНЕМА ООД

Развитие на компания за телевизионно заснемане и постпродукция на индивидуални събития на
открито в реална среда

17

BG16RFOP002-2.024-0429

НЕЙМСПЕЙС ООД

Разработка и предлагане на местния и световен пазар на търговски и складов софтуер в облака с
онлайн магазин насочен към средни, малки и микро бизнес организации.

18

BG16RFOP002-2.024-0438

ЕЛЕВИТИ ЕООД

Постигане на устойчиво развитие на пазара на фирма "ЕЛЕВИТИ" ЕООД

19

BG16RFOP002-2.024-0471

ЗИНИШ ЕООД

Реализиране на предприемаческата идея на софтуерно предприятие "Зиниш" ЕООД

20

BG16RFOP002-2.024-0502

ДИНБОТ СОЛЮШЪНС ООД

Моята дигитална класна стая (Myclassroom.bg)

21

BG16RFOP002-2.024-0534

ЕКС УАЙ ЗЕТ ТЕХНОЛОДЖИС ЕООД

ГРУПАЖ - Иновативна платформа за споделено пазаруване на продукти и услуги - Цени на едро
за всеки!
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22

BG16RFOP002-2.024-0537

ЕКОКОЗМЕТИКС ЕООД

Разработване и внедряване в производство на серия иновативни козметични продукти "Baby and
family care", включващи активни съставки с екологосъобразен произход

23

BG16RFOP002-2.024-0584

ДЖОЙН НЕЙШЪНС ЕООД

Джойн Нейшънс

24

BG16RFOP002-2.024-0589

ВМД-КАБЕЛТЕХНИК ООД

"Насърчаване на предприемаческа идея в областта на електрическите съоръжения в "ВМДКАБЕЛТЕХНИК" ООД

25

BG16RFOP002-2.024-0595

КАЛИДИ ИНЖИНЕРИНГ ООД

Технология (филтри) за пречистване на вредни химически замърсители (включително сажди и
изгорели газове като CO и NOx от въздуха) - на принципа на последователни водни циклони.

26

BG16RFOP002-2.024-0639

ИМПУЛС АРТ 77 ЕООД

Резервационна система за онлайн запазване на часове в лечебни заведения.

27

BG16RFOP002-2.024-0640

ГИДРОК ООД

Проучване и инженеринг на минна спомагателна машина - джип

28

BG16RFOP002-2.024-0646

ПРОДЖЕКТС КЕЙ ДИ ЕС ЕООД

Иновативна VR система за изучаване на чужди езици чрез култура, туризъм, бизнес и ситуации "Учи докато вървиш"

29

BG16RFOP002-2.024-0668

ГРАОВСКИ ВЯТЪР ЕООД

Подкрепа за: 1) заявяване и получаване на регионални/национални патенти в Европа, Индия,
Китай, Русия, САЩ, Южна Африка; 2) създаване и изпитване на прототип на "Вятърна
електрическа машина без статор", която подкрепа е предназначена за растеж на микро
предприятие „Граовски вятър“ ЕООД и за основаване на национална индустрия за вятърни
електростанции за електроснабдяване на селски райониПодкрепа за: 1) заявяване и получаване
на регионални/национални патенти в Европа, Индия, Китай, Русия, САЩ, Южна Африка; 2)
създаване и изпитване на прототип на "Вятърна електрическа машина без статор", която
подкрепа е предназначена за растеж на микро предприятие „Граовски вятър“ ЕООД и за
основаване на национална индустрия за вятърни електростанции за електроснабдяване на
селски райони

30

BG16RFOP002-2.024-0685

МП КОЛОРС ЕООД

Разработване на иновативни продукти в "МП КОЛОРС" ЕООД

31

BG16RFOP002-2.024-0722

ЕН АЙ ТИ НЕТУЪРК ЕООД

Финанси в облаците - изграждане на виртуални сървърни платформи за физически лица,
инвеститори на дребно във Форекс пазарите
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32

BG16RFOP002-2.024-0755

ПРЕДИКТИ ООД

Разработка на услуга за автоматизиране и предсказуем анализ на процесите по продажба и
маркетинг на онлайн магазините.

33

BG16RFOP002-2.024-0786

МАЙ ПЛЕЙС ПРОДЖЕКТ ЕООД

Подкрепа за предприемачество и капацитет за растеж на Май Плейс Проджект ЕООД

34

BG16RFOP002-2.024-0819

ГДПР СЪРВИС ЕООД

Иновация за по-сигурен и конкурентен бизнес с услугите на "ГДПР Сървис" ЕООД

35

BG16RFOP002-2.024-0835

ПРЕШЪС ФИЛМ ЕНД САУНДС ЕООД

ИЗБЕРИ РОДНИЯ КРАЙ

36

BG16RFOP002-2.024-0844

ЕНОТЕХ ЕООД

Изработване на електронни модули за smart система.

37

BG16RFOP002-2.024-0849

БЕЗКОНТАКТНИ ЕНЕРГИЙНИ
СИСТЕМИ ЕООД

Производство на табла за ниско напрежение на модулен принцип за управление и защита на
фотоволтаични панели

38

BG16RFOP002-2.024-0858

ДОКТОР ДЖОЙ ООД

Онлайн платформа за достъп до актуална информация на тема "Здраве и здравословен начин на
живот"

39

BG16RFOP002-2.024-0864

ПРОДИМ ООД

Иновативна краеведска издателска дейност

40

BG16RFOP002-2.024-0865

ЕСТРЕЯ МЕДИЯ ООД

Създаване на онлайн списание Естрея Медия

41

BG16RFOP002-2.024-0877

ДЕЙТА ЦЕНТЪР ПСЛ ЕООД

Изграждане на Дейта център и предоставяне на услуги за съхранение и обработване на данни

42

BG16RFOP002-2.024-0881

АУДИО И ВИДЕО КРИЕЙТИВ ЕООД

Развитие на "Аудио и Видео Криейтив" ЕООД в издателската дейност.

43

BG16RFOP002-2.024-0883

НОРТУЕСТ ПРОДЪКШЪН ООД

Насърчаване на производството на късометражни видеоклипове и други видео и кино формати
за нуждите на музиката, киното, и рекламната дейност

44

BG16RFOP002-2.024-0898

ФРЕШ МАЙНДС ООД

Стартиране на продуцентска компания за създаване на авторски телевизионни формати

45

BG16RFOP002-2.024-0900

ДЕНТАПРАЙМ СИТИ ВАРНА ЕООД

СЪЗДАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИОННА СИСТЕМА ЗА КЛИНИКИ ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА
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46

BG16RFOP002-2.024-0920

ВИМ СОЛЮШЪНС ЕООД

Стартиране на услуги за счетоводители със софтуер с изкуствен интелект

47

BG16RFOP002-2.024-0923

ЕЛИЯ МЮЗИК ООД

Оборудване на студио за звукозапис с цел комерсиалната реализация на български артисти в
сферата на музиката и сценичните изкуства чрез създаване на авторски музикални и
аудиовизуални произведения

48

BG16RFOP002-2.024-0942

ОМ НАМО НАРАЯНА ЕООД

Развитие на издателска дейност "Ом Намо Нараяна"

II. Проектни предложения, които не отговарят на критериите за техническа и финансова оценка
№ по
ред

Рег. № на проектното
предложение в ИСУН

Наименование на кандидата

Наименование на проектното предложение

1

BG16RFOP002-2.024-0056

БУЛМЕГ ЕООД

"Реализиране на предприемаческа идея на предприятие БУЛМЕГ ЕООД"

2

BG16RFOP002-2.024-0060

РПН-М ЕООД

Насърчаване на предприемачеството в град Търговище чрез реализиране на предприемаческата
идея на "РПН-М" ЕООД

3

BG16RFOP002-2.024-0122

ХИДРОГЕН ЛД ООД

Добив на водород и кислород, чрез разлагане на водата на база високо концентрирана слънчева
енергия и регулиране на процеса чрез електростатично поле

4

BG16RFOP002-2.024-0153

АУТОПРО 99 ООД

Създаване на стартираща производствена база за реновиране (основен ремонт) на двигатели с
вътрешно горене на автомобили

5

BG16RFOP002-2.024-0157

НИЕ ДИДЖИТЪЛ ООД

Мобилни технологии за популяризиране на съвременното българско изкуство сред младите
хора в България и чужбина. Нови дигитални перспективи пред класическите форми на реклама

6

BG16RFOP002-2.024-0158

7

BG16RFOP002-2.024-0160

Синята икономика – нови предприемачески възможности в България.
Настоящият проект си поставя за цел създаване на добър пример как „сини“ технологии и
ЕКО – ЕКОЛОГИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ
приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на водните ресурси могат да
И ОДИТ ООД
доведат до създаването на устойчив бизнес модел,посредством използването на експертните
възможности на екип от учени
ЕКУИСАЙЪНС ЕООД

Научноизследователска и развойна дейност в медицинската наука, подобряваща жизнения
цикъл при спортните коне
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8

BG16RFOP002-2.024-0167

ДЖИ ПИ КОНСУЛТ ЕООД

Създаване на съвременно акустично пространство за музикално изкуство "Кроматика"

9

BG16RFOP002-2.024-0183

РАЙТ ПЪБЛИШИНГ ЕООД

Създаване на интерактивна онлайн медия и издателство, подкрепящо социални проекти

10

BG16RFOP002-2.024-0190

МУУН РОУЗ СТУДИО ООД

"Муун Роуз Студио" - новите възможности за българската музиката

11

BG16RFOP002-2.024-0202

СТАНЕНИЦА ЕООД

Създаване на иновативна база данни на растителните видове

12

BG16RFOP002-2.024-0212

ПЕРФЕКТ АРТ 55 ЕООД

Реализиране на предприемаческата идея "Софтуер за бекъп на данни в облака" на компания
ПЕРФЕКТ АРТ 55 ЕООД

13

BG16RFOP002-2.024-0215

ДЪ БИ ХЪБ ЕООД

Реализиране на предприемаческата идея за създаване на "Глобален бизнес хъб" на компания
ДЪ БИ ХЪБ ЕООД

14

BG16RFOP002-2.024-0217

УБНТ.БГ ЕООД

Уеб решения

15

BG16RFOP002-2.024-0292

ЗЕТ ТЕК ЕООД

Разработване и адаптиране на услуга по комплексно мобилно известяване от ЗЕТ ТЕК ЕООД

16

BG16RFOP002-2.024-0323

ГАРДИАН ЕКСПО ПРО ЕООД

Т.I.A. - решение за сигурно ежедневие

17

BG16RFOP002-2.024-0335

ДОКХЕЛП ООД

Разработване на система за отдалечен достъп до медицински услуги и консултации в Web среда
(ДокХелп)

18

BG16RFOP002-2.024-0336

МАШАЛОВ СПА ООД

Дизайн, проектиране, производство и реализация на специализирано и дизайнерско
оборудване за фризьорски и козметични салони, както и за битови потребители; дизайн,
проектиране, производство и реализация на специализирани уреди и помощни средства за хора
с увреждания

19

BG16RFOP002-2.024-0361

ЛОНГ ДИСТАНС ДРАЙВ
ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД

Компания за технологии и иновации "Лонг Дистанс Драйв Технолоджи" ЕООД

20

BG16RFOP002-2.024-0387

АНОРД ЕООД

Реализиране на предприемаческата идея на предприатие "АНОРД"ЕООД:
"Фермаси" - Бъдещето в селскостопанската търговия е тук!

21

BG16RFOP002-2.024-0417

СИСИ СТИЛ ЕООД

Насърчаване на текстилното производство в "Сиси Стил" ЕООД
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22

BG16RFOP002-2.024-0465

ДИГИТАЛ СЪРВИЗ ОПТИК
ПРОВАЙДЪР ЕООД

Създаване на център за дигитални оптични услуги

23

BG16RFOP002-2.024-0492

ДИГИТАЛЕН ИНФО СВЯТ ЕООД

Аналитична инфраструктура за разпространение и употреба на детайлни планински карти в
извънредно едър мащаб

24

BG16RFOP002-2.024-0572

ГЕОСФАРМ ЕООД

Мобилна софтуерна система "-на една ръка растояние - облекчено лекарствоснабдяване

25

BG16RFOP002-2.024-0605

ИКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

„Внедряване иновативна технология за пренос на сигнали и данни по оптичен кабел в
Благоевград”

26

BG16RFOP002-2.024-0611

СИМБЕРГС ЕООД

Изграждане и Въвеждане в Експлоатация на Агро-биотехнологично Съоръжение за
Производство на Органични Торове и Азотни Съединения

27

BG16RFOP002-2.024-0614

ЕМЕФРЕТИ ООД

Създаване на продуцентска компания за създаване на видео съдържание за телевизионно и
онлайн излъчване, както и за ретранслиране и архивиране в реално време, без ограничение в
използваните от клиентите технологии

28

BG16RFOP002-2.024-0661

АНДИ ПРОДЖЕКТС ЕООД

Реализиране на предприемаческата идея "Уеб базирана медицинска система в облака" на
предприятие "Анди Проджектс" ЕООД

29

BG16RFOP002-2.024-0667

ВАЯ ЕСТЕЙТС ЕООД

Vaya Home Services

30

BG16RFOP002-2.024-0683

ЕТ ТЕХТЕРА - ПЕТЪР ХРИСТОВ

Разработване и експлоатация на група хибридни софтуерни системи с изкуствен интелект
даващи възможност на човек сам да си осигури: сигурност за дома, автомобила и себе си,
телевизионно и радио съдържание по желание, подобри храненето и погрижи за здравето си

31

BG16RFOP002-2.024-0699

СПОРТ СИСТЕМС ООД

Разработка на локализираща система за спортни събития

32

BG16RFOP002-2.024-0706

АЙ ЕНД ДЖИ ФИЛМИНГ ЕООД

Създаване на продуцентска къща ИГФ, оборудване на аудио-визуално студио

33

BG16RFOP002-2.024-0713

БОКС КЪМПАНИ ЕООД

БОКС КЪМПАНИ ЕООД- издателство за книги със специфичен начин на изработка
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34

BG16RFOP002-2.024-0721

ВИП ДИ ЗАЙН 2018 ООД

Система за събиране, актуализиране и извличане на информация, с цел подпомагане работата
на денталните лекари и най-вече на техните пациенти. Събиране на данни във времето, от
интраорална камера за зъбната ерозия, рН сензор относно киселинността в устната кухина,
които данни с помощта на системата ще бъдат анализирани. Системата ще бъде в помощ на
рисковите и приоритетни пациенти за лечение

35

BG16RFOP002-2.024-0731

ВИ - ЕКСЧЕЙНДЖ ЕООД

Реализиране на предприемаческата идея на фирма "Ви - Ексчейндж" ЕООД

36

BG16RFOP002-2.024-0735

ИНТЕЛИСТЕК КОНСУЛТИНГ ЕООД

Разработване на софтуерна платформа за управление на събития - изложения, конференции,
панаири

37

BG16RFOP002-2.024-0740

ИНФИНИТЕХ ЕООД

Quizlix - предоставяне на иновативни инструменти в помощ на учителите. Постигане на по висока ангажираност на учениците през време на учебните занятия. Развиване на състезателно
мислене

38

BG16RFOP002-2.024-0762

ЕЛ ЕЙЧ МЕДИА ООД

Иновативна предприемаческа услуга на "ЕЛ ЕЙЧ МЕДИА"ООД

39

BG16RFOP002-2.024-0770

ЛИОН ИНТЕГРА ЕООД

ЛИОН Интеграция. Лесно Интелигентно Отворено Ново (ЛИОН). Нов тип приложна софтуерна
среда. Защитена платформа без вируси

40

BG16RFOP002-2.024-0776

ГЕГА МЮЗИК ООД

Създаване и развитие на звукозаписно студио "Гега Мюзик" ООД

41

BG16RFOP002-2.024-0779

АБОНЛАЙН ЕООД

Подпомагане стартиращо предприятие за създаване и разпространение на електронни
периодични издания

42

BG16RFOP002-2.024-0782

ИНТЕРПРЕС ГРУП 18 ЕООД

Издаване на нов електронен вестник за политика, култура,спорт и забавления

43

BG16RFOP002-2.024-0792

РОЙС ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД

Създаване на облачна инфраструктура на "Ройс Дивелпмънт" ЕООД

44

BG16RFOP002-2.024-0793

ИКА 2017 ЕООД

Нова инициатива за развитие на издателската дейност в Монтана

45

BG16RFOP002-2.024-0796

АРГАНИКА ООД

Производство на козметични продукти базирани на арганово масло

46

BG16RFOP002-2.024-0817

СКАПТЕКС ЕООД

Създаване на специализирана онлайн трудова борса от Скаптекс ЕООД
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47

BG16RFOP002-2.024-0828

ЕКСТФЕЙС ЕООД

Създаване и развитие на предприятие за производство и внедряване на EXTFACE мобилно
приложение в Екстфейс ЕООД

48

BG16RFOP002-2.024-0841

КОНТРОЛ 555 ЕООД

"Реализиране на предприемаческа идея на предприятие КОНТРОЛ 555 ЕООД"

49

BG16RFOP002-2.024-0869

ФРЕНДС ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ООД

Пазарна реализация на творческа концепция "Приятели"

50

BG16RFOP002-2.024-0880

СМАРТ С.П. EOOD

Интерактивна онлайн телевизия

51

BG16RFOP002-2.024-0882

БНМ ПРОДЖЕКТ ЕООД

Проектиране, производство, ремонт, монтаж и подръжка на измервателни станции за въздух,
шум и флуиди

52

BG16RFOP002-2.024-0889

БИТНЕКС ЕООД

Производство на специализирани компютри за обработка на графични файлове от "БИТНЕКС"
ЕООД

53

BG16RFOP002-2.024-0891

ОРФЕЙ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ЕООД

Оборудване на студио за звукозапис, интегрирано с музика и школа за пеене

54

BG16RFOP002-2.024-0894

ДИЪЛ МИЪЛ ООД

Създаване и развитие на онлайн платформа за иновативно презентиране на хранителни
продукти

55

BG16RFOP002-2.024-0907

ЛЕАСИСТ ЕООД

Интерактивна облачно базирана платформа за обучение

56

BG16RFOP002-2.024-0917

БЕ ХА ИНДЕКС ЕООД

Бифизичен индекс за домове

57

BG16RFOP002-2.024-0927

СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА РЕАЛ
ЕООД

ИКТ и фасилити мениджмънт в денталната медицина

58

BG16RFOP002-2.024-0928

ВАЙВИК ООД

Реализиране на предприемаческата идея на Вайвик ООД

59

BG16RFOP002-2.024-0930

АРХИМЕДИЯ ЕООД

Омнистокс - Създаване на уеб базирано приложение за дигитално управление на активи и
нискотарифни брокерски услуги

60

BG16RFOP002-2.024-0936

ФИЛМОВА КЪЩА "ЗРЕЛИЩЕ" ЕООД

Създаване на филмова къща "Зрелище" с прилежащо портфолио от продукти и услуги с цел
реализирането им на свободния пазар
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61

BG16RFOP002-2.024-0941

ЕУРО ДЖИДИПИАР ЕООД

Създаване на интернет портал с пълна информация относно GDPR и предлагане на микро и
малките фирми лесна, облекчена и ценово ефективна процедура по привеждане фирмента им
документация, начин на работа и интернет сайтовете им в съответствие новите политики за
защита на личните данни

62

BG16RFOP002-2.024-0943

ФЮЧЪР ТЕХНОЛОДЖИС ЕООД

Ре-ВОЛТИНГ - Софтуерно-хардуерно решение за забавление в свободното време
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