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Списък на проектни предложения, които не отговарят на критериите за допустимост на кандидатите и 
проектните дейности 

 
 

№ РЕГИСТРАЦИОНЕН 
№ НА КАНДИДАТА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
НА КАНДИДАТА 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
ПРОЕКТНОТО 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОСНОВАНИЯ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ 

1 BG161PO003-2.1.09-0001 Ванеса ЕООД 

Анализ на причините за влошаване на 
финансовото състояние на Ванеса 
ЕООД и разработване на мерки за 
излизане от ситуацията 

Проектното предложение не отговаря на 
Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидатите и проектните дейности на следното 
основание: 

Кандидатът не отговаря на нито едно от 
посочените изисквания в буква а) и/или б) 
приложими за периода след 01.07.2008 година, а 
именно : 

а) когато повече от половината от регистрирания 
капитал на търговец по смисъла на чл. 1 от 
Търговския закон със съдружници с ограничена 
отговорност е изразходван и повече от една 
четвърт от този капитал е бил загубен през 
предходните 12 месеца, или  

б) в случай на търговец по смисъла на чл. 1 от 
Търговския закон, при който поне някои 
съдружници са с неограничена отговорност за 
задълженията на дружеството, когато повече от 
половината от капитала му, посочен в Баланса на 
дружеството, е изразходван и повече от една 
четвърт от този капитал е бил загубен през 
предходните 12 месеца /посоченият случай 
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включва еднолични търговци/ 

Кандидатът е регистриран като търговец със 
срок по-дълъг от 3 години. 

2 BG161PO003-2.1.09-0002 Кастел АД 

Анализ на причините за влошаване на 
финансовото и икономическо състояние 
на „Кастел” АД, набелязване на мерки 
за диверсификация на бизнеса на 
фирмата и намаляване на 
производството насочено към високо 
строителство 

Проектното предложение не отговаря на 
Критериите за оценка на допустимостта на 
кандидатите и проектните дейности на следното 
основание: 

Кандидатът не отговаря на нито едно от 
посочените изисквания в буква а) и/или б) 
приложими за периода след 01.07.2008 година, а 
именно : 

а) когато повече от половината от регистрирания 
капитал на търговец по смисъла на чл. 1 от 
Търговския закон със съдружници с ограничена 
отговорност е изразходван и повече от една 
четвърт от този капитал е бил загубен през 
предходните 12 месеца, или  

б) в случай на търговец по смисъла на чл. 1 от 
Търговския закон, при който поне някои 
съдружници са с неограничена отговорност за 
задълженията на дружеството, когато повече от 
половината от капитала му, посочен в Баланса на 
дружеството, е изразходван и повече от една 
четвърт от този капитал е бил загубен през 
предходните 12 месеца /посоченият случай 
включва еднолични търговци/ 

Кандидатът е регистриран като търговец със 
срок по-дълъг от 3 години. 
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3 BG161PO003-2.1.09-0003 „ЕН ДИ” ООД 
Предоставяне на консултантски услуги 
на „ЕН ДИ” ООД в областта на 
финансовото управление и контролинг 

Кандидатът не отговаря на нито едно от 
посочените изисквания в буква а) и/или б) 
приложими за периода след 01.07.2008 година, а 
именно : 

а) когато повече от половината от регистрирания 
капитал на търговец по смисъла на чл. 1 от 
Търговския закон със съдружници с ограничена 
отговорност е изразходван и повече от една 
четвърт от този капитал е бил загубен през 
предходните 12 месеца, или  

б) в случай на търговец по смисъла на чл. 1 от 
Търговския закон, при който поне някои 
съдружници са с неограничена отговорност за 
задълженията на дружеството, когато повече от 
половината от капитала му, посочен в Баланса на 
дружеството, е изразходван и повече от една 
четвърт от този капитал е бил загубен през 
предходните 12 месеца /посоченият случай 
включва еднолични търговци/ 

Кандидатът е регистриран като търговец със 
срок по-дълъг от 3 години. 

4 BG161PO003-2.1.09-0004 Со То Колор ЕООД 

Програма за преструктуриране и 
стратегия за излизане от финасово-
икономическа криза на предприятието 
за производство на експандиран 
полистирен „СО-ТО Колор” ЕООД 

Кандидатът не отговаря на нито едно от 
посочените изисквания в буква а) и/или б) 
приложими за периода след 01.07.2008 година, а 
именно : 

а) когато повече от половината от регистрирания 
капитал на търговец по смисъла на чл. 1 от 
Търговския закон със съдружници с ограничена 
отговорност е изразходван и повече от една 
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четвърт от този капитал е бил загубен през 
предходните 12 месеца, или  

б) в случай на търговец по смисъла на чл. 1 от 
Търговския закон, при който поне някои 
съдружници са с неограничена отговорност за 
задълженията на дружеството, когато повече от 
половината от капитала му, посочен в Баланса на 
дружеството, е изразходван и повече от една 
четвърт от този капитал е бил загубен през 
предходните 12 месеца /посоченият случай 
включва еднолични търговци/ 

Кандидатът е регистриран като търговец със 
срок по-дълъг от 3 години. 

 


