СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.040 „ПОДОБРЯВАНЕ НА
ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“
№
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Рег. № на
проектното
предложение

BG16RFOP0022.040-0017

Наименование на
кандидата

ШАРКОВ ИНКОМ
ООД

Наименование на
проектното
предложение

развитие в Шарков икном
ООД

Основание за недопускане
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, букви: б), в), г), е), й), к) и л) от
Условията за кандидатстване по процедурата и Критерии № 3, № 4, № 5, № 7, № 11, №
12, № 13 и № 14 от Критериите за оценка на административното съответствие на
проектните предложения (Приложение И 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 по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. – попълнена по образец
(Приложение В), Декларация за държавни/минимални помощи – попълнена по образец
(Приложение Г), Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НСИ на
УО по служебен път - попълненa по образец (Приложение З), Счетоводен баланс (индивидуален)
за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от НСИ, Отчет за приходите и разходите и Справка за
приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от
НСИ, Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2015, 2016
и 2017 г. – заверени от НСИ и Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за 2015, 2016 и
2017 г. - заверени от НСИ. Представени са файлове с наименования "image2019-02-04113710.pdf", „2350x2530_MRA-1.pdf“ и „8.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 по чл. 25, ал. 2 от
ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. – попълнена по образец (Приложение В), Декларация за
държавни/минимални помощи – попълнена по образец (Приложение Г), Декларация за съгласие
данните на кандидата да бъдат предоставени от НСИ на УО по служебен път - попълненa по
образец (Приложение З), Счетоводен баланс (индивидуален) за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от
НСИ, Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и
икономически дейности за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от НСИ, Отчет за заетите лица,
средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от НСИ
и Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за 2015, 2016 и 2017 г. - заверени от НСИ.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените декларации и отчетни документи не бъдат предоставени от
кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се
отхвърля.
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква ж) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на
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административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение не е представен Бизнес план – попълнен по образец (Приложение Е).
Представен е файл с наименование "bpl10-1.pdf", който не съдържа горепосочения документ.
Съгласно т. 24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква ж), поле
„Важно“ от Условията за кандидатстване по процедурата и Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към Условията за
кандидатстване): „В случай че не е представен Бизнес план (Приложение Е) или не е представен в
изискуемия образец, документът 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.“
3. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква з) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение не е представена Техническа спецификация на предвидените за
закупуване ДМА и ДНА – попълнена по образец (Приложение Ж). Представен е файл с
наименование " Offer_Sharkov_inkom_Veliko_Tarnovo-1.pdf", който не съдържа горепосочения
документ.
Съгласно т. 24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква з) от
Условията за кандидатстване по процедурата и Критериите за оценка на административното
съответствие на проектните предложения (Приложение И към Условията за кандидатстване): „В
случай че не е представена Техническа спецификация (Приложение Ж) или не е представена
съгласно изискванията, документът не може да бъде допълнително изискван от кандидатите, тъй
като допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на качеството на проектното
предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ. Непредставянето на
документа/съгласно изискванията ще доведе до отхвърляне на проектното предложение.“
4. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
7 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в
една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната
технологична интензивност, като допустимите групи сектори са изчерпателно изброени в т. 11.1,
подточка 5) от Условията за кандидатстване.
Кодът на основна икономическа дейност на кандидата следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил код - 46.74 Търговия на едро с железария и арматурни
изделия.
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Допълнително, съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за
кандидатстване: „За удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще
извършва служебна проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз
основа на данни, предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията,
посочена от кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и
поле „Код на проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите
следва да попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от
НСИ (Приложение З). В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът
на основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е недопустим, проектното предложение
се отхвърля.“
Оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния статистически институт (НСИ)
кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите, подали проектни предложения
по процедура, като по отношение на „ШАРКОВ ИНКОМ“ ООД от страна на НСИ е посочен код за
2017 г. - 46.74 Търговия на едро с железария и арматурни изделия.
Посоченият код на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата не попада сред
допустимите групи сектори на НСНМСП 2014-2020, изчерпателно изброени в т. 11.1, подточка 5)
от Условията за кандидатстване.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в Критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
5. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 9. „Минимален и
максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект“ и т. 16.
„Приложим режим на минимални/държавни помощи“ от Условията за кандидатстване по
процедурата и Критерий № 4 от Критериите за оценка на допустимостта на проекта
(Приложение И към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 9 и т. 16 от Условията за кандидатстване, по настоящата процедура кандидатите сами
избират ЕДИН измежду двата приложими режими на държавна/минимална помощ съобразно
спецификата на проекта. В тази връзка дейностите по настоящата процедура могат да бъда
изпълнявани по преценка на кандидата:
- при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ съгласно Регламент на
Комисията (ЕС) № 651/2014 или
- при условията и праговете за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Също така, в т. 9 от Условията за кандидатстване, в поле „Важно“ е посочено, че „Комбинирането
на двата режима на помощ в рамките на едно проектно предложение е недопустимо. В тази връзка
при заявяването на разходи в т. 5 „Бюджет“ кандидатите следва внимателно да проверят дали
всички разходи по проекта са заявени под един режим на помощ. В случай на неспазване на
посоченото изискване, проектното предложение се отхвърля.“
В т. 5 „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване, кандидатът е заявил разходи при приложим
режим "de minimis" (минимална помощ) (за „съоръжения“ по бюджетен ред 3.1.), както и разходи
при приложим режим "регионална инвестиционна помощ" (за „ппубличност и визуализация“,
„възнаграждние ръководител и счетоводител“ и „монотаж дма“ съответно по бюджетни редове 4.1.,
4.2. и 4.3.), с което не са спазени изискванията на т. 9. и т. 16. от Условията за кандидатстване.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в Критериите за оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се
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отхвърля.
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производствения
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6. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1. „Допустими
дейности“, подточка 2) и т. 17. „Хоризонтални политики“ от Условията за кандидатстване
по процедурата, както и на Критерий № 6 от Критериите за оценка на допустимостта на
проекта (Приложение И към Условията за кандидатстване):
Във Формуляра за кандидатстване не е представена информация и обосновка 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 Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в Критериите за оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се
отхвърля.
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 И към
Условията за кандидатстване):
Формулярът за кандидатстване е подписан с КЕП с титуляр и автор физическото лице Саит Исмаил
Тинев. Видно от вписаните обстоятелства в Търговския регистър и РЮЛНЦ към датата на подаване
на проектното предложение, лицето с право да представлява кандидата е Сюлейман Дере. 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 Саит Исмаил Тинев е упълномощено да представлява
кандидата към датата на кандидатстване, като подаде проектното предложение по процедурата.
С оглед на посоченото, не е спазено изискването на 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. 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 текста на пълномощното следва
да става ясно, че лицето/лицата с право да представляват кандидата упълномощават
пълномощника да подаде от тяхно име проектното предложение.“
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, букви: а), й), к) и л) от
Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 2, № 11, № 12, № 13 и № 14
от Критериите за оценка на административното съответствие на проектните предложения
4

(Приложение И към Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение не са представени: Пълномощно за подаване на проектното
предложение с КЕП – подписано на хартиен носител от лице с право да представлява кандидата,
Счетоводен баланс (индивидуален) за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от НСИ, Отчет за приходите
и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2015,
2016 и 2017 г. – заверени от НСИ, Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други
разходи за труд за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от НСИ и Справка за нетекущите
(дълготрайните) активи за 2015, 2016 и 2017 г. - заверени от НСИ. Представени са: Счетоводен
баланс за 2018 г., Отчет за приходите и разходите за 2018 г. и Препис Инвентарна книга за 2018
г., които не са сред изискуемите по процедурата документи.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил
допълнително изисканите: Пълномощно за подаване на проектното предложение с КЕП,
Счетоводен баланс (индивидуален) за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от НСИ, Отчет за приходите
и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2015,
2016 и 2017 г. – заверени от НСИ, Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други
разходи за труд за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от НСИ и Справка за нетекущите
(дълготрайните) активи за 2015, 2016 и 2017 г. - заверени от НСИ.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
3. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
2 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 3) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум три приключени финансови години
(2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата.
Видно от вписаните обстоятелства в Търговския регистър и РЮЛНЦ, кандидатът няма три
приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата,
тъй като дружеството е оповестено в регистъра като създадено през 2018 г.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в Критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
4. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
7 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в
една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната
технологична интензивност, като допустимите групи сектори са изчерпателно изброени в т. 11.1,
подточка 5) от Условията за кандидатстване.
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Кодът на основна икономическа дейност на кандидата следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил код - 14.19 Производство на друго облекло и допълнения за
облекло.
Допълнително, съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за
кандидатстване: „За удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще
извършва служебна проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз
основа на данни, предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията,
посочена от кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и
поле „Код на проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите
следва да попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от
НСИ (Приложение З). … В случай че след проверката се установи, че съгласно данните за 2017 г.
НСИ не може да определи код на основната икономическа дейност на кандидата, проектното
предложение се отхвърля.“
Оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния статистически институт (НСИ)
кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите, подали проектни предложения
по процедура. По отношение на „ИПЕК ТЕКСТИЛ“ ЕООД от страна на НСИ не е определен код на
основната икономическа дейност за 2017 г., като допълнително е уточнено, че „Няма подаден
отчет в НСИ за 2017 година. Дружеството е регистрирано в ТР на 08.01.2018 година.“
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в Критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
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5. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1. „Допустими
дейности“, подточка 2) и т. 17. „Хоризонтални политики“ от Условията за кандидатстване
по процедурата, както и на Критерий № 6 от Критериите за оценка на допустимостта на
проекта (Приложение И към Условията за кандидатстване):
Във Формуляра за кандидатстване не е представена информация и обосновка 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 Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в Критериите за оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се
отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, букви: б), в), г), д), е), й), к) и
л) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерии № 3, № 4, № 5, № 6, № 7,
№ 11, № 12, № 13 и № 14 от Критериите за оценка на административното съответствие
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на проектните предложения (Приложение И към Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение са представени непопълнени (празни образци) на: Декларация, че
кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение – попълнена 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 държавни/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 съгласие данните
на кандидата да бъдат предоставени от НСИ на УО по служебен път - попълненa по образец
(Приложение З).
Към проектното предложение не са представени: Счетоводен баланс (индивидуален) за 2015, 2016
и 2017 г. – заверени от НСИ, Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите
по видове и икономически дейности за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от НСИ, Отчет за заетите
лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от
НСИ и Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за 2015, 2016 и 2017 г. - заверени от НСИ.
Представени са Счетоводен баланс за 2015 г., Отчет за приходите и разходите за 2015 г., Справка
за нетекущите (дълготрайните) активи за 2015 г. и други отчетни документи, които не са по
образец на НСИ и не са заверени от НСИ.
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 по чл. 25, ал. 2 от
ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. – попълнена по образец (Приложение В), Декларация за
държавни/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), Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от
НСИ на УО по служебен път - попълненa по образец (Приложение З), Счетоводен баланс
(индивидуален) за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от НСИ, Отчет за приходите и разходите и
Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2015, 2016 и 2017 г. –
заверени от НСИ, Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за
2015, 2016 и 2017 г. – заверени от НСИ и Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за 2015,
2016 и 2017 г. - заверени от НСИ.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените декларации и отчетни документи не бъдат предоставени от
кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се
отхвърля.
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква з) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение е представена непопълнена (празен образец) на Техническа
спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА (Приложение Ж).
Съгласно т. 24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква з) от
Условията за кандидатстване по процедурата: „В Приложение Ж кандидатите следва да посочат
минимални технически и/или функционални характеристики на предвидените за закупуване
дълготрайни материални и нематериални активи, без да указват марки, модели и други конкретни
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технически спецификации, които насочват към определени производители, марки и модели.
В случай че не е представена Техническа спецификация (Приложение Ж) или не е представена
съгласно изискванията, документът не може да бъде допълнително изискван от кандидатите, тъй
като допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на качеството на проектното
предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ. Непредставянето на
документа/съгласно изискванията ще доведе до отхвърляне на проектното предложение.“
Във връзка с посоченото, приложената към проектното предложение непопълнена (празен
образец) Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА (Приложение Ж) не
е представена съгласно изискванията на Условията за кандидатстване по процедурата.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): непредставянето на Техническа спецификация
(Приложение Ж) съгласно изискванията ще доведе до отхвърляне на проектното предложение.
3. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
7 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в
една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната
технологична интензивност, като допустимите групи сектори са изчерпателно изброени в т. 11.1,
подточка 5) от Условията за кандидатстване.
Кодът на основна икономическа дейност на кандидата следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил код - 41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради.
Допълнително, съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за
кандидатстване: „За удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще
извършва служебна проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз
основа на данни, предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията,
посочена от кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и
поле „Код на проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите
следва да попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от
НСИ (Приложение З). В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът
на основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е недопустим, проектното предложение
се отхвърля.“
Оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния статистически институт (НСИ)
кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите, подали проектни предложения
по процедура, като по отношение на "М-Ти-М-Строй" ЕООД от страна на НСИ е посочен код за 2017
г. - 41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради.
Посоченият код на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата не попада сред
допустимите групи сектори на НСНМСП 2014-2020, изчерпателно изброени в т. 11.1, подточка 5)
от Условията за кандидатстване.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
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изисквания в Критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
4. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 9. „Минимален и
максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект“ и т. 16.
„Приложим режим на минимални/държавни помощи“ от Условията за кандидатстване по
процедурата и Критерий № 4 от Критериите за оценка на допустимостта на проекта
(Приложение И към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 9 и т. 16 от Условията за кандидатстване, по настоящата процедура кандидатите сами
избират ЕДИН измежду двата приложими режими на държавна/минимална помощ съобразно
спецификата на проекта. В тази връзка дейностите по настоящата процедура могат да бъда
изпълнявани по преценка на кандидата:
- при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ съгласно Регламент на
Комисията (ЕС) № 651/2014 или
- при условията и праговете за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Също така, в т. 9 от Условията за кандидатстване, в поле „Важно“, е посочено, че „Комбинирането
на двата режима на помощ в рамките на едно проектно предложение е недопустимо. В тази връзка
при заявяването на разходи в т. 5 „Бюджет“ кандидатите следва внимателно да проверят дали
всички разходи по проекта са заявени под един режим на помощ. В случай на неспазване на
посоченото изискване, проектното предложение се отхвърля.“
В т. 5 „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване, кандидатът е заявил разходи при приложим
режим "de minimis" (минимална помощ) (за „софтуер за управление на банциг“ по бюджетен ред
6.1.), както и разходи при приложим режим "регионална инвестиционна помощ" (за „закупуване на
банциг“ по бюджетен ред 2.1.), с което не са спазени изискванията на т. 9 и т. 16 от Условията за
кандидатстване.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в Критериите за оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се
отхвърля.
5. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1. „Допустими
дейности“, подточка 2) и т. 17. „Хоризонтални политики“ от Условията за кандидатстване
по процедурата, както и на Критерий № 6 от Критериите за оценка на допустимостта на
проекта (Приложение И към Условията за кандидатстване):
Във Формуляра за кандидатстване не е представена обосновка 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.
В т. 11.2. „Съответствие на проекта с хоризонталните политики на ЕС“ от Формуляра за
кандидатстване единствено декларативно кандидатът е записал, че „Проекта цели намаляване на
вредата върху околната среда,повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на
последиците от изменение на климата и приспособяване към тях“, като липсва изискуемата
9
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обосновка относно посоченото обстоятелство.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в Критериите за оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се
отхвърля.
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 № 4 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И 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 и подписана на хартиен
носител от РЕФИК ЙОЗСОЙ, в качеството му на лице с право да представлява кандидата към датата
на подаване на проектното предложение.
Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, към датата на подаване на проектното
предложение дружеството-кандидат се представлява заедно и поотделно от ХЮСЕИН АРЪДЖЪ и
РЕФИК ЙОЗСОЙ.
Към проектното предложение е представена единствено Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и
чл. 7 от ПМС 162/2016 г. (Приложение В) от ХЮСЕИН АРЪДЖЪ.
Съгласно т. 24 от Условията за кандидатстване, кандидатите представят Декларацията по чл. 25,
ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. – попълнена по образец (Приложение В), датирана и
подписана на хартиен носител от всички лица, с право да представляват кандидата (независимо от
това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин).
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил 5 броя нови
Декларации по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. (Приложение В) и Справка от
Търговски регистър и РЮЛНЦ, във връзка с настъпили промени в управлението на предприятието.
Допълнително представените документи не могат да бъдат взети предвид, тъй като отговорът на
изпратения от оценителната комисия въпрос не е подписан от лица с право да представлява
кандидата, съгласно начина на представляване, оповестен в Търговски регистър и РЮЛНЦ, във
връзка с настъпили промени в управлението на предприятието, а именно: ЗАЕДО НАЙ - МАЛКО С
ДВА ПОДПИСА. Отговорът е подписан с Квалифициран електронен подпис с титуляр юридическото
лице-кандидат и автор ХЮСЕИН АРЪДЖЪ, като липсва подписване на отговора и от второ лица, с
право да представлява кандидата, или пълномощно от второ лица, с право да представлява
кандидата, с което ХЮСЕИН АРЪДЖЪ да бъде упълномощен да подаде отговора на зададения от
оценителната комисия въпрос, съгласно начина на представляване, оповестен в Търговски
регистър и РЮЛНЦ във връзка с настъпили промени в управлението на предприятието.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква л) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 14 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение е представена Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за
2016 г., която не е заверена от НСИ.
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След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил
допълнително изисканата Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за 2016 г. - заверена от
НСИ.
Допълнително, в приложения към Формуляра за кандидатстване Бизнес план (Приложение Е), в
Таблица 5 „СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ ЗА 2015, 2016 И 2017 ГОДИНА
(извлечение)“, в колона „Отчетна стойност на постъпилите през периода нетекущи активи (колона
2)" за 2016 г., кандидатът е попълнил стойности относно съответния отчет за 2016 г.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1. „Допустими
дейности“, подточка 2) и т. 17. „Хоризонтални политики“ от Условията за кандидатстване
по процедурата, както и на Критерий № 6 от Критериите за оценка на допустимостта на
проекта (Приложение И към Условията за кандидатстване):
Във Формуляра за кандидатстване липсва информация и обосновка относно съответствието на
проектното предложение с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 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 Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в Критериите за оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се
отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 23. „Начин на подаване на
проектните предложения/концепциите за проектни предложения“ и т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква а) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерии № 1 и № 2 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Формулярът за кандидатстване е подписан с Квалифициран електронен подпис с титуляр
юридическото лице-кандидат и автор КЕРАНА ПЕТРОВА ПЕТКОВА.
Видно от вписаните обстоятелства в Търговския регистър и РЮЛНЦ към датата на подаване на
проектното предложение, лицата с право да представляват кандидата заедно и поотделно са
КРАСИМИР ЦЕКОВ ПЕТКОВ и МАНОЛ АТАНАСОВ МАНОЛОВ.
Към проектното предложение не е представено пълномощно.
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил нотариално
заверено пълномощно, с което упълномощава КЕРАНА ПЕТРОВА ПЕТКОВА да подава проектни
предложения чрез ИСУН 2020, но видно от положената нотариална заверка, пълномощното е с рег.
№ 1730 от дата 05.07.2019 г., която дата е след датата на подаване на проектното предложение от
кандидата - 23.04.2019 г.
С оглед на посоченото, не са спазени изискванията на т. 23 от Условията за кандидатстване по
процедурата, поле „Важно“, както и на бележка под линия № 49 към него, 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,
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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 текста на пълномощното следва да става ясно, че лицето/лицата с право да
представляват кандидата упълномощават пълномощника да подаде от тяхно име проектното
предложение.“ и „От пълномощното следва да е видно, че лицето е било упълномощено да
представлява кандидата към датата на кандидатстване.“
Допълнително, не са спазени и изискванията на т. 24, буква а) от Условията за кандидатстване по
процедурата, където е посочено: „Пълномощното се попълва, датира и подписва на хартиен
носител от лице с право да представлява кандидата. В случаите, когато кандидатът се
представлява заедно от няколко физически лица, се попълват данните и пълномощното се
подписва от всяко от тях. След попълването, подписването и поставянето на дата на хартиения
носител, пълномощното следва да се сканира и да се прикачи в ИСУН 2020. 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, както и че лицето
е било упълномощено да представлява кандидата към датата на кандидатстване.“
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното му изискване
по установения ред горепосоченото пълномощно не бъде предоставено от кандидата или е
представено, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
8 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на
основна икономическа дейност за 2017 г.
Кодът на икономическата дейност, 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, като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване,
кандидатът е посочил код - 25.62 Механично обработване на метал.
Същият код - 25.62 Механично обработване на метал, е посочен от кандидата и като негов код на
основна икономическа дейност за 2017 г. в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията
по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване.
Допълнително, съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за
кандидатстване: „За удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще
извършва служебна проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз
основа на данни, предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията,
посочена от кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и
поле „Код на проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите
следва да попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от
НСИ (Приложение З). …В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за
2017 г. кодът на основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но е попълнен погрешно
във Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция в т. 2
„Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.
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В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г. кодът на основна
икономическа дейност на кандидата е допустим, но кандидатът е заявил подкрепа за друг код на
икономическа дейност и посоченото e видно от информацията, представена във Формуляра за
кандидатстване, проектното предложение се отхвърля.“
Във връзка с посоченото, оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния
статистически институт (НСИ) кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите,
подали проектни предложения по процедура. По отношение на „АСИКОМ“ ООД от страна на НСИ е
посочен код за 2017 г. – 25.11 Производство на метални конструкции и части от тях, който е
различен от кода, посочен в т. 2 на Формуляра за кандидатстване – 25.62.
Видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване (включително и от т. 11.3.
„Съответствие с Иновационната стратегия за интелигентна специализация“ на формуляра, където
кандидатът ясно е посочил, че „Проектът се изпълнява в код на икономическите дейности 25
"Производство на метални изделия, без машини и оборудване", по-конкретно в 25.62 "Механично
обработване на метал"…“), кандидатът е заявил подкрепа по проекта за друг код на икономическа
дейност (25.62 Механично обработване на метал), различен от кода на основна икономическа
дейност за 2017 г. на кандидата – 25.11 Производство на метални конструкции и части от тях.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в Критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
8 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на
основна икономическа дейност за 2017 г.
Кодът на икономическата дейност, 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, като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване,
кандидатът е посочил код - 14.19 Производство на друго облекло и допълнения за облекло.
Същият код - 14.19 Производство на друго облекло и допълнения за облекло, е посочен от
кандидата и като негов код на основна икономическа дейност за 2017 г. в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). …В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г.
кодът на основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във
Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция в т. 2
„Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.
В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г. кодът на основна
13
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икономическа дейност на кандидата е допустим, но кандидатът е заявил подкрепа за друг код на
икономическа дейност и посоченото e видно от информацията, представена във Формуляра за
кандидатстване, проектното предложение се отхвърля.“
Във връзка с посоченото, оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния
статистически институт (НСИ) кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите,
подали проектни предложения по процедура. По отношение на „СИВЕН БЪЛГАРИЯ“ ООД от страна
на НСИ е посочен код за 2017 г. – 14.13 Производство на горно облекло без работно, който е
различен от кода, посочен в т. 2 на Формуляра за кандидатстване – 14.19.
На няколко места във Формуляра за кандидатстване е записано, че дружеството-кандидат
произвежда „спортни клинове“ и целта на проекта е да се подобри производствения капацитет на
предприятието и де се увеличи броя на произвежданите спортни клинове. Допълнително, в т. 11 от
формуляра е записано „Към настоящият момент с наличната техника произвеждаме 21 800 спортни
клина на година. Със закупуване на новата техника, която е с оптимизирани времеви параметри и
с много по голям капацитет за сублимиране и трансфериране на нашите изделия ще можем да
произвеждаме над 25 000 бр. спортни клина на година.“ От бюджета на проекта (т. 5 от формуляра
за кандидатстване) също е видно, че са предвидени разходи за закупуване на машини за
производство на спортни изделия. Посоченото се потвърждава и от приложения към проектното
предложение Бизнес план (Приложение Е), където в Таблица 6 „Нетни приходи от продажби“ е
прогнозирано единствено увеличение на броя на произвежданите спортни клинове във връзка с
изпълнение на заложените по проекта дейности.
В т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване е посочено, че за определяне на
допустимостта съгласно посочения критерий (т.е. допустими по настоящата процедура за подбор
на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна
икономическа дейност за 2017 г.) се използва Класификация на икономическите дейности (КИД2008) – Приложение Л към Условията за кандидатстване. Видно от КИД-2008, в обхвата на код
14.13 „Производство на горно облекло без работно“ не се включва производството на спортно
облекло. Производството на горно спортно облекло попада в обхвата на код по КИД-2008 - 14.19
Производство на друго облекло и допълнения за облекло, както е посочено и от самия кандидат в
т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване.
Във връзка с посоченото и видно от информацията, представена във Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е заявил подкрепа по проекта за друг код на икономическа дейност
(14.19 Производство на друго облекло и допълнения за облекло), различен от кода на основна
икономическа дейност за 2017 г. на кандидата – 14.13 Производство на горно облекло без
работно.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
8 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на
основна икономическа дейност за 2017 г.
Кодът на икономическата дейност, 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, като
14

кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на проекта по КИД 2008“, кандидатът не е
посочил код на проектното предложение.
Също така, не е посочен от кандидата и неговия код на основна икономическа дейност за 2017 г. в
т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за
кандидатстване.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от Н СИ
(Приложение З). …В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г.
кодът на основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във
Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция в т. 2
„Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.
В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г. кодът на основна
икономическа дейност на кандидата е допустим, но кандидатът е заявил подкрепа за друг код на
икономическа дейност и посоченото e видно от информацията, представена във Формуляра за
кандидатстване, проектното предложение се отхвърля.“
Във връзка с посоченото, оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния
статистически институт (НСИ) кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите,
подали проектни предложения по процедура. По отношение на „ВИКИС ХИДРАВЛИКС“ ООД от
страна на НСИ е посочен код за 2017 г. – 28.30 "Производство на машини за селското и горското
стопанство“.
В т. 1 от Формуляра за кандидатстване е посочено, че целта на проекта е „подобряване на
производствената структура и капацитет на предприятието, подобряване конкурентноспособността
и експортия потенциал, успешното присъствие на националните и външни пазари чрез
увеличаване обема на произведена продукция, оптимизиране на производствения процес,
постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи, подобряване
на предлаганите продукти.“ В т. 2 е записано, че „Постепенно фирмата се ориентира към
производство на хидравлични цилиндри и резервни части за тях, за производство на машини за
селското и горското стопанство.“ В т. 7 на формуляра е уточнено „Като резултат от приключването
на дейността в предприятието ще бъдат внедрени високотехнологични мехатронни машини, което
от своя страна ще доведе до подобряване на асортимента на предлаганите от "Викис хидравликс"
продукти. С тези стругове ще се елиминират ограниченията при производството на хидравлични
цилиндри, което значително ще подобри качеството и асортимента.“ Допълнително, в т. 11 от
формуляра за кандидатстване е записано, че „Фирмата произвежда:
- хидравлични цилиндри;
- хидравлични елементи;
- хидравлични маркучи за високо налягане с различни накрайници.
ВИКИС ХИДРАВЛИКС ООД се занимава още с производство на хидравлични цилиндри по поръчка,
като за тяхното производство се използват италиански материали и уплътнения.
Годишното производство на фирмата е над 50 000 бутални и плунжерни хидравлични цилиндри,
изработени по поръчка, както за вътрешния, така и външния пазар. Дружеството работи в пряко
сътрудничество с италиански и български фирми, и е в състояние да осигури компонентите и
15
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материалите, от които се нуждае пазарът.“ Посоченото се потвърждава и от информацията,
посочена в бюджета на проекта (т. 5 от формуляра за кандидатстване), както и в приложения към
проектното предложение Бизнес план (Приложение Е).
В т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване е посочено, че за определяне на
допустимостта съгласно посочения критерий (т.е. допустими по настоящата процедура за подбор
на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна
икономическа дейност за 2017 г.) се използва Класификация на икономическите дейности (КИД2008) – Приложение Л към Условията за кандидатстване. Видно от КИД-2008, в обхвата на код
28.30 "Производство на машини за селското и горското стопанство“ не се включва производството
на хидравлични цилиндри, маркучи и други хидравлични елементи. Производството на
хидравлични и пневматични възли и части (вкл. хидравлични помпи и двигатели, хидравлични и
пневматични цилиндри, клапани, маркучи и фитинги за тях) и други подобни попада в обхвата на
код по КИД-2008 - 28.12 „Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични
двигатели“.
Във връзка с посоченото и видно от информацията, представена във Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е заявил подкрепа по проекта за друг код на икономическа дейност
(28.12 „Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели“), различен
от кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата – 28.30 "Производство на
машини за селското и горското стопанство“.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
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 И към
Условията за кандидатстване):
Проектното предложение е подадено по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран
формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на
Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), който е подписан с електронен подпис с
титуляр „НР“ и автор лицето Иван Христов.
Съгласно т. 23 от Условията за кандидатстване „Подаването на проектното предложение по
настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран
формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез
Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в
България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис
(КЕП),
чрез
модула
„Е-кандидатстване“
на
следния
интернет
адрес:
https://eumis2020.government.bg.“
Допълнително, в същата т. 23 от Условията за кандидатстване, в поле „ВАЖНО“, е указано, че
„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.“
Съгласно чл. 13, ал. 3 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги
(ЗЕДЕУУ) - „Квалифициран електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 12 от
Регламент (ЕС) № 910/2014.“
В чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014
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година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (Регламент (ЕС) №
910/2014) е посочено, че „квалифициран електронен подпис“ означава усъвършенстван
електронен подпис, който е създаден от устройство за създаване на квалифициран електронен
подпис и се основава на квалифицирано удостоверение за електронни подписи. Допълнително, в т.
15 на същия чл. 3 от Регламент (ЕС) № 910/2014 е указано, че „квалифицирано удостоверение за
електронен подпис“ означава удостоверение за електронни подписи, което се издава от доставчик
на квалифицирани удостоверителни услуги и отговаря на изискванията, предвидени в приложение
I;“.
В съответствие с чл. 32 от ЗЕДЕУУ, Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) изпълнява
следните функции:
- КРС е национален надзорен орган в областта на електронните удостоверителни услуги,
осъществяващ правомощията по чл. 17 от Регламент (ЕС) № 910/2014;
- КРС предоставя и отнема квалифициран статут на доставчиците на удостоверителни услуги и на
предоставяните от тях услуги в съответствие с чл. 20 и 21 от Регламент (ЕС) № 910/2014;
- КРС създава, поддържа и публикува националния доверителен списък на лицата, предоставящи
удостоверителни услуги и квалифицирани удостоверителни услуги, съгласно чл. 22 от Регламент
(ЕС) № 910/2014.
Съгласно
извършена
служебна
проверка
на
интернет
страницата
на
КРС
(https://crc.bg/bg/rubriki/560/elektronni-udostoveritelni-uslugi),
вписаните
от
комисията
в
националния доверителния списък доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги са:
„Борика“ АД, „Евротръст Технолъджис“ АД, „Инфонотари“ ЕАД, „Информационно обслужване“ АД и
„СЕП България“ АД.
Издателят „НР“ на електронния подпис, с който е подписано и подадено чрез системата ИСУН 2020
проектното предложение на кандидата „АРТВИЖЪН“ ЕООД, не е сред гореизброените доставчици
на квалифицирани удостоверителни услуги, включени в Националния доверителния списък на
доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги, поддържан от КРС.
Допълнително, в т. 23 от Условията за кандидатстване по процедурата, в поле „ВАЖНО“ на
страница 52, е посочено, че „Формулярът за кандидатстване не подлежи на повторно изискване.“
Във връзка с посоченото, проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 23 от
Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 1 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към Условията за
кандидатстване), тъй като не е използван валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) за
подаване на проектното предложение чрез системата ИСУН 2020.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква й) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение е представен заверен от НСИ Счетоводен баланс за 2015 г., който не
е в цялост – липсват първите страници, които съдържат данни, необходими за оценката на
проектното предложение.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил
допълнително изискания Счетоводен баланс (индивидуален) за 2015 г. – заверен от НСИ.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
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представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1. „Допустими
дейности“, подточка 3) от Условията за кандидатстване по процедурата, както и на
Критерий № 5 от Критериите за оценка на допустимостта на проекта (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 9 и т. 16 от Условията за кандидатстване, по настоящата процедура кандидатите сами
избират ЕДИН измежду двата приложими режими на държавна/минимална помощ съобразно
спецификата на проекта. В тази връзка дейностите по настоящата процедура могат да бъда
изпълнявани по преценка на кандидата:
- при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ съгласно Регламент на
Комисията (ЕС) № 651/2014 или
- при условията и праговете за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Също така, в т. 9 от Условията за кандидатстване, в поле „Важно“, е посочено, че „Комбинирането
на двата режима на помощ в рамките на едно проектно предложение е недопустимо. В тази връзка
при заявяването на разходи в т. 5 „Бюджет“ кандидатите следва внимателно да проверят дали
всички разходи по проекта са заявени под един режим на помощ. В случай на неспазване на
посоченото изискване, проектното предложение се отхвърля.“
Допълнително, в Критериите и методологията за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване) като единствен източник за проверка на
изискването по Критерий № 4 от Критериите за оценка на допустимостта на проекта (т.е. дали
проектът се изпълнява в рамките само на един от двата приложими режими на
държавна/минимална помощ) е посочена т. 5 „Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване.
Видно от т. 5 „Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване, кандидатът е заявил всички разходи по
проекта (за ДМА по бюджетни редове от 1.1. до 1.9. вкл.) под един режим на помощ - "регионална
инвестиционна помощ".
Съгласно т. 13.1., подточка 3) от Условията за кандидатстване: „В случай че се изпълняват при
условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ допустими за подкрепа са само проектни
предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на една от следните
първоначални инвестиции в материални и нематериални активи:
• създаване на нов стопански обект;
Създаването на нов стопански обект означава създаването на нова различна производствена
единица, а не на ново различно юридическо лице. За да се определи като стопански обект
производствената единица трябва да е пространствено, функционално и организационно отделена
единица, която се характеризира с висока степен на автономност. Водеща характеристика за
определянето на инвестицията като нов стопански обект, а не разширяване на капацитета на
съществуващ стопански обект, е това дали предприятието вече има стопански обект на същото
място. Новият стопански обект трябва да бъде самостоятелно обособен, без да разчита на
съвместни технически ресурси със съществуващия стопански обект.
• разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект;
Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато вследствие на
инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от
вече произвежданите продукти, при условие че базисният производствен процес не се променя из
основи.
или
• основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.
Промяна в целия производствен процес означава прилагането на основна за разлика от рутинна
производствена промяна. Модернизирането на част от производствения процес не попада в
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посочения вид първоначална инвестиция, за да е налице фундаментална промяна следва да се
модернизира цялостния производствен процес.“
Във връзка с посоченото изискване на Условията за кандидатстване, в раздел 11. „Допълнителна
информация необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване е
предвидено нарочно поле – т. 11.1. „Категории инвестиции съгласно т.13.1 от Условията за
кандидатстване, в които попадат дейностите при приложим режим "регионална инвестиционна
помощ“, в което, в случай че проектът ще бъде изпълняван при условията на режим "регионална
инвестиционна помощ" съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014, кандидатите
следва да представят подробна информация с обосновка и аргументи относно това в коя от
изброените категории първоначални инвестиции попадат съответните дейности по проекта: 1)
създаване на нов стопански обект; 2) разширяване капацитета на съществуващ стопански обект
или 3) основна промяна в целия производствения процес на съществуващ стопански обект.
В цитираната т. 11.1. от Формуляра за кандидатстване, както и във Формуляра за кандидатстване в
цялост и в представените към него документи, не е представена информация с обосновка и
аргументи относно това в коя от изброените категории първоначални инвестиции попадат
съответните дейности по проекта: 1) създаване на нов стопански обект; 2) разширяване
капацитета на съществуващ стопански обект или 3) основна промяна в целия производствения
процес на съществуващ стопански обект.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се
отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
4 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 4) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са реализирали нетни приходи от продажби общо
за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от
категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Категория на предприятието - Нетни приходи от продажби:
Микро предприятие ≥ 210 000 лева;
Малко предприятие ≥ 750 000 лева;
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева.
В бележка под линия № 11 в Условията за кандидатстване относно посоченото изискване е
пояснено, че за изчисленията се вземат предвид данните към Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от
оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от
приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2015, 2016 и 2017 години.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Категория/статус на предприятието“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил, че предприятието е „микро“.
Допълнително, в представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по
чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), в т. 3 от същата, кандидатът е
декларирал, че представляваното от него предприятие, съгласно чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП има статус
на „микропредприятие“.
Видно от представените към проекта заверени от НСИ Отчети за приходите и разходите за 2015,
2016 и 2017 години, сборът от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от
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приходната им част е общо 165 000 лв.
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„микропредприятие“, същото да е реализирало нетни приходи от продажби общо за последните три
приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) ≥ 210 000 лева.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
2. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
7 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в
една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната
технологична интензивност, като допустимите групи сектори са изчерпателно изброени в т. 11.1,
подточка 5) от Условията за кандидатстване.
Кодът на основна икономическа дейност на кандидата следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил код - 25.11 Производство на метални конструкции и части
от тях.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второ поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на
основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е недопустим, проектното предложение се
отхвърля.“
Оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния статистически институт (НСИ)
кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите, подали проектни предложения
по процедура, като по отношение на „ТЕХНОМАКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД от страна на НСИ е посочен
код за 2017 г. - 43.34 Боядисване и стъклопоставяне.
Посоченият код на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата не попада сред
допустимите групи сектори на НСНМСП 2014-2020, изчерпателно изброени в т. 11.1, подточка 5)
от Условията за кандидатстване.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в Критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
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3. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
8 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на
основна икономическа дейност за 2017 г.
Кодът на икономическата дейност, 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, като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване,
кандидатът е посочил код - 25.11 Производство на метални конструкции и части от тях.
Същият код - 25.11 Производство на метални конструкции и части от тях, е посочен от кандидата и
като негов код на основна икономическа дейност за 2017 г. в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код
на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). …В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г.
кодът на основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във
Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция в т. 2
„Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.
В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г. кодът на основна
икономическа дейност на кандидата е допустим, но кандидатът е заявил подкрепа за друг код на
икономическа дейност и посоченото e видно от информацията, представена във Формуляра за
кандидатстване, проектното предложение се отхвърля.“
Във връзка с посоченото, оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния
статистически институт (НСИ) кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите,
подали проектни предложения по процедура. По отношение на „ТЕХНОМАКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
от страна на НСИ е посочен код за 2017 г. - 43.34 Боядисване и стъклопоставяне, който е различен
от кода, посочен в т. 2 на Формуляра за кандидатстване – 25.11.
Във Формуляра за кандидатстване е посочено, че „"Техномакс Инженеринг" ЕООД се занимава от
много години с дизайн и изработка на декоративни решетки и пана от метал, както и с
нестандартни метални конструкции като носещи конструкции, крака на маси, первази, парапети,
метални предазни кутии на различни съоръжения. … С внедряването на новото оборудване,
предвидено за закупуване по проекта, ще се повиши производствения капацитет на
предприятието, 22% възвръщаемост на инвестицията и нарастване на производителността на
предприятието с 104 % . С понижаване на себестойността на крайния продукт следва да нараснат
нетните приходи от продажби. Новото оборудване ще подобри качеството и ще понижи
производствените разходи, което ще повиши конкурентоспсобността на предприятието. Ресурсната
ефективност ще нарасне с 10% - по - малко метални изрезки.“
Видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване в цялост, както и от
представените към проекта документи е, че кандидатът е заявил подкрепа по проекта за друг код
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на икономическа дейност (25.11 Производство на метални конструкции и части от тях), различен
от кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата – 43.34 Боядисване и
стъклопоставяне.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква й) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение са представени Отчет за приходите и разходите и Справка за
приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2017 г., които не са заверени от
НСИ.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил
допълнително заверени от НСИ Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и
разходите по видове и икономически дейности за 2017 г., които не са в цялост – липсват
приходната част на ОПР за 2017 г., както и раздели I, II, III и IV от Справката за приходите и
разходите по видове и икономически дейности за 2017 г., които съдържат данни, необходими за
оценката на проектното предложение.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
8 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на
основна икономическа дейност за 2017 г.
Кодът на икономическата дейност, 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, като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване,
кандидатът е посочил код - 20 Производство на химични продукти.
Същият код - 20 Производство на химични продукти, е посочен от кандидата и като негов код на
основна икономическа дейност за 2017 г. в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията
по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
22
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(Приложение З). …В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г.
кодът на основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във
Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция в т. 2
„Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.
В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г. кодът на основна
икономическа дейност на кандидата е допустим, но кандидатът е заявил подкрепа за друг код на
икономическа дейност и посоченото e видно от информацията, представена във Формуляра за
кандидатстване, проектното предложение се отхвърля.“
Във връзка с посоченото, оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния
статистически институт (НСИ) кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите,
подали проектни предложения по процедура. По отношение на „ХИДРО - ХИКС - БЪЛГАРИЯ“ ООД
от страна на НСИ е посочен код за 2017 г. - 33.20 "Инсталиране на машини и оборудване", който е
различен от кода, посочен в т. 2 на Формуляра за кандидатстване – 20.
Съгласно представената информация и обосновки във Формуляра за кандидатстване, както и във
връзка със заявените за закупуване активи по проекта, се обуславя реализиране на дейности по
проекта в раздел 20 "Производство на химични продукти" по КИД-2008. Видно от представената в
Бизнес плана (Приложение Е) информация и прогнозни данни, със заявените по проекта
инвестиции няма да се подобрява производствения капацитет на кандидата в областта на
дейностите, свързани с инсталиране на машини, които са част от основната му икономическа
дейност, а ще се повиши капацитета на кандидата в областта на производството на химически
продукти.
Видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване в цялост, както и от
представените към проекта документи е, че кандидатът е заявил подкрепа по проекта за друг код
на икономическа дейност (20 "Производство на химични продукти"), различен от кода на основна
икономическа дейност за 2017 г. на кандидата – 33.20 "Инсталиране на машини и оборудване".
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
7 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в
една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната
технологична интензивност, като допустимите групи сектори са изчерпателно изброени в т. 11.1,
подточка 5) от Условията за кандидатстване.
Кодът на основна икономическа дейност на кандидата следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил код - 18.13 Предпечатна подготовка.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второ поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
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предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на
основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е недопустим, проектното предложение се
отхвърля.“
Оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния статистически институт (НСИ)
кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите, подали проектни предложения
по процедура, като по отношение на „ХЪСТЛЕР“ ЕООД от страна на НСИ е посочен код за 2017 г. 47.71 "Търговия на дребно с облекло".
Посоченият код на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата не попада сред
допустимите групи сектори на НСНМСП 2014-2020, изчерпателно изброени в т. 11.1, подточка 5)
от Условията за кандидатстване.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
2. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
8 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на
основна икономическа дейност за 2017 г.
Кодът на икономическата дейност, 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, като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване,
кандидатът е посочил код - 18.13 Предпечатна подготовка.
Същият код - 18.13 Предпечатна подготовка, е посочен от кандидата и като негов код на основна
икономическа дейност за 2017 г. в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД
2008“ от Формуляра за кандидатстване.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). …В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г.
кодът на основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във
Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция в т. 2
„Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.
В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г. кодът на основна
икономическа дейност на кандидата е допустим, но кандидатът е заявил подкрепа за друг код на
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икономическа дейност и посоченото e видно от информацията, представена във Формуляра за
кандидатстване, проектното предложение се отхвърля.“
Във връзка с посоченото, оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния
статистически институт (НСИ) кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите,
подали проектни предложения по процедура. По отношение на „ХЪСТЛЕР“ ЕООД от страна на НСИ
е посочен код за 2017 г. - 47.71 "Търговия на дребно с облекло", който е различен от кода,
посочен в т. 2 на Формуляра за кандидатстване – 18.13.
Във Формуляра за кандидатстване е посочено, че „Проекта е насочен към закупуване на нови
машини за нашата фабрика. Нашата фирма извършва печат и предпечатна подготовка на
разнообразни изделия , като едно от най големите предизвикателства пред нашата компания е да
подобри производственият си капацитет. Реализацията на нашият проект ще допринесе за
повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортният потенциал на нашата
фабрика, чрез намаляване на себестойността на продукцията и оптимизирането на ресурсите.“
Съгласно представената информация и обосновки във Формуляра за кандидатстване, както и във
връзка със заявените за закупуване активи по проекта, се обуславя реализиране на дейности по
проекта в областта на предпечатната подготовка и печата. Също така, видно от представената в
Бизнес плана (Приложение Е) информация и прогнозни данни, със заявените по проекта
инвестиции ще се повиши капацитета на кандидата в областта на печата.
Във връзка с посоченото, видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване в
цялост, както и от представените към проекта документи е, че кандидатът е заявил подкрепа по
проекта за друг код на икономическа дейност (18.13 Предпечатна подготовка), различен от кода
на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата – 47.71 "Търговия на дребно с облекло".
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
7 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в
една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната
технологична интензивност, като допустимите групи сектори са изчерпателно изброени в т. 11.1,
подточка 5) от Условията за кандидатстване.
Кодът на основна икономическа дейност на кандидата следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил код - 25.99 Производство на други метални изделия,
некласифицирани другаде.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второ поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
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проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на
основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е недопустим, проектното предложение се
отхвърля.“
Оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния статистически институт (НСИ)
кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите, подали проектни предложения
по процедура, като по отношение на „ВИРМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД от страна на НСИ е посочен код за
2017 г. – 46.90 „Неспециализирана търговия на едро“.
Посоченият код на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата не попада сред
допустимите групи сектори на НСНМСП 2014-2020, изчерпателно изброени в т. 11.1, подточка 5)
от Условията за кандидатстване.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
2. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
8 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на
основна икономическа дейност за 2017 г.
Кодът на икономическата дейност, 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, като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване,
кандидатът е посочил код - 25.99 Производство на други метални изделия, некласифицирани
другаде.
Същият код - 25.99 Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде, е посочен
от кандидата и като негов код на основна икономическа дейност за 2017 г. в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). …В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г.
кодът на основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във
Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция в т. 2
„Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.
В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г. кодът на основна
икономическа дейност на кандидата е допустим, но кандидатът е заявил подкрепа за друг код на
икономическа дейност и посоченото e видно от информацията, представена във Формуляра за
26
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кандидатстване, проектното предложение се отхвърля.“
Във връзка с посоченото, оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния
статистически институт (НСИ) кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите,
подали проектни предложения по процедура. По отношение на „ВИРМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД от страна
на НСИ е посочен код за 2017 г. – 46.90 „Неспециализирана търговия на едро“, който е различен
от кода, посочен в т. 2 на Формуляра за кандидатстване – 25.99.
Във Формуляра за кандидатстване е посочено, че „Фирмата произвежда дребни метални изделия
по дизайн и техническа спецификация на клиенти – основно производители на електрически
съоръжения и електроника. … По проекта се предвижда доставка, инсталиране и въвеждане в
експлоатация на високо прецизна преса с кулисни механизми от най-висок клас, с която ще се
изпълняват многообразни и сложни метални конструкции с изключително високо качество.“,
„Дейността включва придобиване и въвеждане в експлоатация на високо прецизна преса с кулисни
механизми за производство на метални изделия с изключително високо качество. Предвиденото
технологично оборудване е най-висок клас от гамата за производство на щанцовани изделия.“ и
др. под. Съгласно представената информация и обосновки във Формуляра за кандидатстване,
както и във връзка със заявения за закупуване актив по проекта, се обуславя реализиране на
дейности по проекта в областта на производството на метални изделия. Също така, видно от
представената в Бизнес плана (Приложение Е) информация и прогнозни данни, със заявените по
проекта инвестиции ще се повиши капацитета на кандидата в производството на метални изделия.
Във връзка с посоченото, видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване в
цялост, както и от представените към проекта документи е, че кандидатът е заявил подкрепа по
проекта за друг код на икономическа дейност (25.99 Производство на други метални изделия,
некласифицирани другаде), различен от кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на
кандидата – 46.90 „Неспециализирана търговия на едро“.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
6 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 4) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са реализирали нетни приходи от продажби общо
за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от
категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Категория на предприятието - Нетни приходи от продажби:
Микро предприятие ≥ 210 000 лева;
Малко предприятие ≥ 750 000 лева;
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева.
В бележка под линия № 11 в Условията за кандидатстване относно посоченото изискване е
пояснено, че за изчисленията се вземат предвид данните към Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от
оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от
приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2015, 2016 и 2017 години.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Категория/статус на предприятието“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил, че предприятието е „средно“.
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Допълнително, в представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по
чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), в т. 3 от същата, кандидатът е
декларирал, че представляваното от него предприятие, съгласно чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП има статус
на „средно предприятие“.
Видно от представените към проекта заверени от НСИ Отчети за приходите и разходите за 2015,
2016 и 2017 години, сборът от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от
приходната им част е общо 989 000 лв.
Посоченото не отговаря на изискването при категория на предприятието-кандидат „средно
предприятие“, същото да е реализирало нетни приходи от продажби общо за последните три
приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) ≥ 3 000 000 лева.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
6 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 4) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са реализирали нетни приходи от продажби общо
за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от
категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Категория на предприятието - Нетни приходи от продажби:
Микро предприятие ≥ 210 000 лева;
Малко предприятие ≥ 750 000 лева;
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева.
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В бележка под линия № 11 в Условията за кандидатстване относно посоченото изискване е
пояснено, че за изчисленията се вземат предвид данните към Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от
оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от
приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2015, 2016 и 2017 години.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Категория/статус на предприятието“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил, че предприятието е „средно“.
Допълнително, в представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по
чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), в т. 3 от същата, кандидатът е
декларирал, че представляваното от него предприятие, съгласно чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП има статус
на „средно предприятие“.
Видно от представените към проекта заверени от НСИ Отчети за приходите и разходите за 2015,
2016 и 2017 години, сборът от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от
приходната им част е общо – 2 579 000 лв.
Посоченото не отговаря на изискването при категория на предприятието-кандидат „средно
предприятие“, същото да е реализирало нетни приходи от продажби общо за последните три
приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) ≥ 3 000 000 лева.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
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1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
8 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на
основна икономическа дейност за 2017 г.
Кодът на икономическата дейност, 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, като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване,
кандидатът е посочил код - 62.0 Дейности в областта на информационните технологии.
Същият код - 62.0 Дейности в областта на информационните технологии, е посочен от кандидата и
като негов код на основна икономическа дейност за 2017 г. в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код
на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). …В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г.
кодът на основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във
Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция в т. 2
„Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.
В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г. кодът на основна
икономическа дейност на кандидата е допустим, но кандидатът е заявил подкрепа за друг код на
икономическа дейност и посоченото e видно от информацията, представена във Формуляра за
кандидатстване, проектното предложение се отхвърля.“
Във връзка с посоченото, оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния
статистически институт (НСИ) кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите,
подали проектни предложения по процедура. По отношение на „Дот Нет България“ ЕООД от страна
на НСИ е посочен код за 2017 г. - 62.02 "Консултантска дейност по информационни технологии",
който е различен от кода, посочен в т. 2 на Формуляра за кандидатстване – 62.0.
В т. 1 на Формуляра за кандидатстване е посочено, че „Настоящото проектно предложение
предвижда създаването на нов стопански обект на компанията, в който планираме да внедрим
закупен специализиран строителен софтуер, посредством който ще предлагаме интензивни на
знание услуги - изцяло нови за нашата компания на представители на строителния бранш.“
Съгласно представената информация и обосновки във Формуляра за кандидатстване, както и във
връзка със заявените за закупуване активи по проекта, е видно, че с реализацията на проектното
предложение ще се разкрие нов стопански обект на компанията, в който ще бъде инсталиран и
въведен в експлоатация специализиран строителен софтуер, който софтуер кандидатът ще
продава чрез предоставяне на лицензи на представители на строителния бранш. Установеното се
потвърждава и от представената в Бизнес плана (Приложение Е) информация и прогнозни данни,
от които е видно, че се повиши капацитета на кандидата в предлагане на „лицензи за
специализиран софтуер“. Съгласно Класификатора на икономическите дейности (КИД-2008), код
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62.02 "Консултантска дейност по информационни технологии" не включва търговия на едро и
дребно със софтуер и лицензи, нито инсталиране на софтуер.
Във връзка с посоченото, видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване в
цялост, както и от представените към проекта документи е, че кандидатът е заявил подкрепа по
проекта за друг код на икономическа дейност, различен от кода на основна икономическа дейност
за 2017 г. на кандидата – 62.02 "Консултантска дейност по информационни технологии".
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
8 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на
основна икономическа дейност за 2017 г.
Кодът на икономическата дейност, 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, като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване,
кандидатът е посочил код - 14.13 Производство на горно облекло, без работно.
Същият код - 14.13 Производство на горно облекло, без работно, е посочен от кандидата и като
негов код на основна икономическа дейност за 2017 г. в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на
организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). …В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г.
кодът на основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във
Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция в т. 2
„Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.
В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г. кодът на основна
икономическа дейност на кандидата е допустим, но кандидатът е заявил подкрепа за друг код на
икономическа дейност и посоченото e видно от информацията, представена във Формуляра за
кандидатстване, проектното предложение се отхвърля.“
Във връзка с посоченото, оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния
статистически институт (НСИ) кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите,
подали проектни предложения по процедура. По отношение на „ВЕНТО“ ООД от страна на НСИ е
посочен код за 2017 г. - 14.14 "Производство на долно облекло", който е различен от кода,
посочен в т. 2 на Формуляра за кандидатстване – 14.13.
В т. 2 на Формуляра за кандидатстване е посочено, че „Основните продукти, които се произвеждат
в предприятието могат да се обособят в следните категории: ризи и блузи, поли, рокли.“
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Допълнително, в т. 7 на формуляра е записано, че „Инвестиционното намерение на "Венто" ООД
предвижда закупуването на специализирани машини за развитие и разширяване на основната
дейност на предприятието, а именно - производство на горно облекло, с цел увеличаване
производствените възможности на предприятието. За реализирането на основната цел дружеството
предвижда закупуването на ДМА и ДНА пряко свързани с производството и водещи до подобряване
на производствения процес като се осигури синхронизация на всички етапи от технологията и се
оптимизират производствените вериги.“
Съгласно представената информация и обосновки във Формуляра за кандидатстване, както и във
връзка със заявените за закупуване активи по проекта, се обуславя реализиране на дейности по
проекта в областта на производството на горно облекло. Също така, видно от представената в
Бизнес плана (Приложение Е) информация и прогнозни данни, със заявените по проекта
инвестиции ще се повиши капацитета на кандидата в производството на: поли, рокли, ризи и
блузи.
Във връзка с посоченото, видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване в
цялост, както и от представените към проекта документи е, че кандидатът е заявил подкрепа по
проекта за друг код на икономическа дейност (14.13 Производство на горно облекло, без работно),
различен от кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата – 14.14 "Производство
на долно облекло".
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
8 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на
основна икономическа дейност за 2017 г.
Кодът на икономическата дейност, 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, като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване,
кандидатът е посочил код - 25.62 Механично обработване на метал.
Същият код - 25.62 Механично обработване на метал, е посочен от кандидата и като негов код на
основна икономическа дейност за 2017 г. в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията
по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). …В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г.
кодът на основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във
Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция в т. 2
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„Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.
В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г. кодът на основна
икономическа дейност на кандидата е допустим, но кандидатът е заявил подкрепа за друг код на
икономическа дейност и посоченото e видно от информацията, представена във Формуляра за
кандидатстване, проектното предложение се отхвърля.“
Във връзка с посоченото, оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния
статистически институт (НСИ) кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите,
подали проектни предложения по процедура. По отношение на „МЕТАЛ МИКРОН“ ООД от страна на
НСИ е посочен код за 2017 г. - 25.72 "Производство на строителен и мебелен обков", който е
различен от кода, посочен в т. 2 на Формуляра за кандидатстване – 25.62 "Механично обработване
на метал".
Съгласно информацията, посочена във Формуляра за кандидатстване, кандидатът е
машиностроително предприятие, специализирано в универсална механична обработка чрез
снемане на стружка. По проекта е предвидена покупка на 1 брой Струг с ЦПУ, като целта е да се
осигури оборудване, с което да се изработват детайли с по-високо качество на размери, форма и
грапавост. Съгласно представената информация и обосновки във Формуляра за кандидатстване,
както и във връзка със заявените за закупуване активи по проекта, се обуславя реализиране на
дейности по проекта в областта на механичната обработка на метални детайли. Също така, видно
от представената в Бизнес плана (Приложение Е) информация и прогнозни данни, със заявените
по проекта инвестиции ще се повиши капацитета на кандидата в механичната обработка на
детайли.
Във връзка с посоченото, видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване в
цялост, както и от представените към проекта документи е, че кандидатът е заявил подкрепа по
проекта за друг код на икономическа дейност (25.62 "Механично обработване на метал"), различен
от кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата – 25.72 "Производство на
строителен и мебелен обков".
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1. „Допустими
дейности“, подточка 2) и т. 17. „Хоризонтални политики“ от Условията за кандидатстване
по процедурата, както и на Критерий № 6 от Критериите за оценка на допустимостта на
проекта (Приложение И към Условията за кандидатстване):
Във Формуляра за кандидатстване липсва информация и обосновка относно съответствието на
проектното предложение с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 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 Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в Критериите за оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се
отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
5 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
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за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 4) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са реализирали нетни приходи от продажби общо
за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от
категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Категория на предприятието - Нетни приходи от продажби:
Микро предприятие ≥ 210 000 лева;
Малко предприятие ≥ 750 000 лева;
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева.
В бележка под линия № 11 в Условията за кандидатстване относно посоченото изискване е
пояснено, че за изчисленията се вземат предвид данните към Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от
оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от
приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2015, 2016 и 2017 години.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Категория/статус на предприятието“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил, че предприятието е „малко“.
Допълнително, в представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по
чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), в т. 3 от същата, кандидатът е
декларирал, че представляваното от него предприятие, съгласно чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП има статус
на „малко предприятие“.
Видно от представените към проекта заверени от НСИ Отчети за приходите и разходите за 2015,
2016 и 2017 години, сборът от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от
приходната им част е общо – 748 000 лв.
Посоченото не отговаря на изискването при категория на предприятието-кандидат „малко
предприятие“, същото да е реализирало нетни приходи от продажби общо за последните три
приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) ≥ 750 000 лева.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква й) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение не са представени Счетоводен баланс (индивидуален) за 2015, 2016
и 2017 г. - заверени от НСИ.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил
допълнително заверени от НСИ Счетоводен баланс за 2015, 2016 и 2017 г. на дружеството, в които
част от информацията не е видима, включително не са видни и данни от втора страница на
балансите и за трите години, които са необходими за оценка на проектното предложение.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
5 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
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за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 4) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са реализирали нетни приходи от продажби общо
за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от
категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Категория на предприятието - Нетни приходи от продажби:
Микро предприятие ≥ 210 000 лева;
Малко предприятие ≥ 750 000 лева;
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева.
В бележка под линия № 11 в Условията за кандидатстване относно посоченото изискване е
пояснено, че за изчисленията се вземат предвид данните към Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от
оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от
приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2015, 2016 и 2017 години.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Категория/статус на предприятието“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил, че предприятието е „малко“.
Допълнително, в представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по
чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), в т. 3 от същата, кандидатът е
декларирал, че представляваното от него предприятие, съгласно чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП има статус
на „малко предприятие“.
Видно от представените към проекта заверени от НСИ Отчети за приходите и разходите за 2015,
2016 и 2017 години, сборът от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от
приходната им част е общо – 451 000 лв.
Посоченото не отговаря на изискването при категория на предприятието-кандидат „малко
предприятие“, същото да е реализирало нетни приходи от продажби общо за последните три
приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) ≥ 750 000 лева.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
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 И към
Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 23 от Условията за кандидатстване „Подаването на проектното предложение по
настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран
формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез
Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в
България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис
(КЕП),
чрез
модула
„Е-кандидатстване“
на
следния
интернет
адрес:
https://eumis2020.government.bg.“
В същата т. 23 от Условията за кандидатстване, в поле „ВАЖНО“, е указано, че „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.“
Допълнително, в т. 23 от Условията за кандидатстване по процедурата, в поле „ВАЖНО“ на
страница 52, е посочено, че „Формулярът за кандидатстване не подлежи на повторно изискване.“
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Проектното предложение е подадено по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран
формуляр за кандидатстване чрез системата ИСУН 2020, който е подписан с Квалифициран
електронен подпис (КЕП) с титуляр „ДЕНИСИ КОНСУЛТ“ ЕООД и автор „ХРИСТОСЛАВА
ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА“, управител на упълномощеното юридическо лице.
При проверката на КЕП е установено, че същият е невалиден (софтуерът за проверка на
електронен подпис изписва „Signature is INVALID.“), като причината за невалидността е изтекъл
срок на валидност на КЕП. Съгласно извършената проверка на валидността на КЕП, с който е
подписан Формуляра за кандидатстване, срокът на валидност на електронния подпис е от
07.03.2017 г. до 07.03.2018 г.
Проектното предложение е подписано с КЕП и подадено електронно чрез системата ИСУН 2020 на
дата - 17.05.2019 г., което е след крайният срок на валидност на КЕП (07.03.2018 г.), с който е
подписан Формуляра за кандидатстване.
Във връзка с посоченото, проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 23 от
Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 1 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към Условията за
кандидатстване), тъй като не е използван валиден Квалифициран електронен подпис за подаване
на проектното предложение чрез системата ИСУН 2020.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква з) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение не е представена Техническа спецификация на предвидените за
закупуване ДМА и ДНА, попълнена по образец (Приложение Ж) – представена е единствено
последна страница от документа.
Съгласно т. 24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква з) от
Условията за кандидатстване по процедурата: „В случай че не е представена Техническа
спецификация (Приложение Ж) или не е представена съгласно изискванията, документът не може
да бъде допълнително изискван от кандидатите, тъй като допълнителното му представяне ще
доведе до подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на принципите
по чл. 29 от ЗУСЕСИФ. Непредставянето на документа/съгласно изискванията ще доведе до
отхвърляне на проектното предложение.“
Във връзка с посоченото, приложената към проектното предложение единствено последна
страница от документа (Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА) не
е представена съгласно изискванията на Условията за кандидатстване по процедурата.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): непредставянето на Техническа спецификация
(Приложение Ж) съгласно изискванията ще доведе до отхвърляне на проектното предложение.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква й) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение е представен заверен от НСИ Счетоводен баланс за 2015 г., който не
е в цялост – липсва последна страница, която съдържа данни, необходими за оценката на
проектното предложение.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил
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допълнително изискания Счетоводен баланс (индивидуален) за 2015 г. – заверен от НСИ.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
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2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква й) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение е представен заверен от НСИ Отчет за приходите и разходите и
Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2015 г., който не е в
цялост – липсва първа страница, съдържаща разходната част на ОПР за 2015 г., която съдържа
данни, необходими за оценката на проектното предложение.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил
допълнително изискания Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по
видове и икономически дейности за 2015 г. – заверени от НСИ.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква л) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 14 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение не е представена Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за
2016 г.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил
допълнително изисканата Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за 2016 г.
Допълнително, в приложения към Формуляра за кандидатстване Бизнес план (Приложение Е), в
Таблица 5 „СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ ЗА 2015, 2016 И 2017 ГОДИНА
(извлечение)“, в колона „Отчетна стойност на постъпилите през периода нетекущи активи (колона
2)" за 2016 г., кандидатът е попълнил стойности относно съответния отчет за 2016 г.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
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 № 5 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение е представена Декларация за държавни/минимални помощи
(Приложение Г), в която не е налице отбелязване по три от четирите обстоятелства по т. 5 от
декларацията, приложими в случай на режим „регионална инвестиционна помощ“. Видно от т. 5
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„Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване, проектът ще се изпълнява при приложим режим
„регионална инвестиционна помощ“.
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът представя Декларация за
държавни/минимални помощи (Приложение Г), в която отново не е налице отбелязване по три от
четирите обстоятелства по т. 5 от декларацията, приложими в случай на режим „регионална
инвестиционна помощ“.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
5 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 4) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са реализирали нетни приходи от продажби общо
за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от
категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Категория на предприятието - Нетни приходи от продажби:
Микро предприятие ≥ 210 000 лева;
Малко предприятие ≥ 750 000 лева;
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева.
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Химтех ЕООД

В бележка под линия № 11 в Условията за кандидатстване относно посоченото изискване е
пояснено, че за изчисленията се вземат предвид данните към Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от
оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от
приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2015, 2016 и 2017 години.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Категория/статус на предприятието“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил, че предприятието е „малко“.
Допълнително, в представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по
чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), в т. 3 от същата, кандидатът е
декларирал, че представляваното от него предприятие, съгласно чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП има статус
на „малко предприятие“.
Видно от представените към проекта заверени от НСИ Отчети за приходите и разходите за 2015,
2016 и 2017 години, сборът от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от
приходната им част е общо – 653 000 лв.
Посоченото не отговаря на изискването при категория на предприятието-кандидат „малко
предприятие“, същото да е реализирало нетни приходи от продажби общо за последните три
приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) ≥ 750 000 лева.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква з) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
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Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение е представена непопълнена (празен образец) на Техническа
спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА (Приложение Ж).
Съгласно т. 24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква з) от
Условията за кандидатстване по процедурата: „В Приложение Ж кандидатите следва да посочат
минимални технически и/или функционални характеристики на предвидените за закупуване
дълготрайни материални и нематериални активи, без да указват марки, модели и други конкретни
технически спецификации, които насочват към определени производители, марки и модели. В
случай че не е представена Техническа спецификация (Приложение Ж) или не е представена
съгласно изискванията, документът не може да бъде допълнително изискван от кандидатите, тъй
като допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на качеството на проектното
предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ. Непредставянето на
документа/съгласно изискванията ще доведе до отхвърляне на проектното предложение.“
Във връзка с посоченото, приложената към проектното предложение непопълнена (празен
образец) Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА (Приложение Ж) не
е представена съгласно изискванията на Условията за кандидатстване по процедурата.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): непредставянето на Техническа спецификация
(Приложение Ж) съгласно изискванията ще доведе до отхвърляне на проектното предложение.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
7 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в
една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната
технологична интензивност, като допустимите групи сектори са изчерпателно изброени в т. 11.1,
подточка 5) от Условията за кандидатстване.
Кодът на основна икономическа дейност на кандидата следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил код - 26.11 Производство на електронни елементи.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второ поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на
основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е недопустим, проектното предложение се
отхвърля.“
Оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния статистически институт (НСИ)
кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите, подали проектни предложения
по процедура, като по отношение на „ТРАКИЯ КОМЕРС – 90“ АД от страна на НСИ е посочен код за
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2017 г. – 47.78 „Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирани другаде“.
Посоченият код на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата не попада сред
допустимите групи сектори на НСНМСП 2014-2020, изчерпателно изброени в т. 11.1, подточка 5)
от Условията за кандидатстване.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
2. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
8 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Ус ловията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на
основна икономическа дейност за 2017 г.
Кодът на икономическата дейност, 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, като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване,
кандидатът е посочил код - 26.11 Производство на електронни елементи.
Същият код - 26.11 Производство на електронни елементи, е посочен от кандидата и като негов
код на основна икономическа дейност за 2017 г. в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на
организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). …В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г.
кодът на основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във
Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция в т. 2
„Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.
В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г. кодът на основна
икономическа дейност на кандидата е допустим, но кандидатът е заявил подкрепа за друг код на
икономическа дейност и посоченото e видно от информацията, представена във Формуляра за
кандидатстване, проектното предложение се отхвърля.“
Във връзка с посоченото, оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния
статистически институт (НСИ) кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите,
подали проектни предложения по процедура. По отношение на „ТРАКИЯ КОМЕРС – 90“ АД от
страна на НСИ е посочен код за 2017 г. – 47.78 „Търговия на дребно с други нехранителни стоки,
некласифицирани другаде“, който е различен от кода, посочен в т. 2 на Формуляра за
кандидатстване – 26.11 Производство на електронни елементи.
Във Формуляра за кандидатстване е посочено, че „ТРАКИЯ КОМЕРС-90 АД е създадена през 2000г.
като към настоящия момент развива основната си дейност в сектор С26.11 „Производство на
39

36

BG16RFOP0022.040-0833

САНЕЛ АД

"Подобряване на
производствения
капацитет на Санел АД"

37

BG16RFOP002-

РД-СТРОЙ 2013

Подобряване на

електронни елементи”. За последните няколко години дейността на компанията в сектора се
разшири и вече обхваща широка гама от продукти и услуги.Фокусът е върху производството на
електронни елементи за изграждане на системи за енергиен мениджмънт.“, „Настоящото проектно
предложение е свързано със закупуване и внедряване на активи-модерно технологично
оборудване: "Роботизирана поточна линия за производство на електронни платки и елементи ",
свързано пряко с разширяване и подобряване на настоящото ниво на производствените процеси в
предприятието и увеличаване на производствения капацитет.“, „Посредством закупуването и
внедряването в производство на "Роботизирана поточна линия за производство на електронни
платки и елементи", ТРАКИЯ КОМЕРС-90 АД ще гарантира: - Осигуряване на необходимия
технологичен капацитет за цялостното и производството в затворен цикъл на електронни елементи
и компоненти за различни видове сектори.“ и др. под.
Съгласно представената информация и обосновки във Формуляра за кандидатстване, както и във
връзка със заявения за закупуване актив по проекта, се обуславя реализиране на дейности по
проекта в областта на производството на електронни елементи. Също така, видно от представената
в Бизнес плана (Приложение Е) информация и прогнозни данни, със заявените по проекта
инвестиции ще се повиши капацитета на кандидата в производството на „системи за енергиен
мениджмънд“.
Във връзка с посоченото, видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване в
цялост, както и от представените към проекта документи е, че кандидатът е заявил подкрепа по
проекта за друг код на икономическа дейност (26.11 Производство на електронни елементи),
различен от кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата – 47.78 „Търговия на
дребно с други нехранителни стоки, некласифицирани другаде“.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
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 № 4 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И 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. (Приложение В) от лицето, с право да представляват кандидата, г-н РУМЕН
ГЕОРГИЕВ ТРАЙКОВ, която не е в цялост – не е виден текстът в цялост по т. 6 на страница 2 от
декларацията, съгласно публикувания образец.
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.,
попълнена в цялост съгласно образеца (Приложение В към Условията за кандидатстване), от
лицето, с право да представляват кандидата – г-н РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТРАЙКОВ. Вместо това,
кандидатът е представил Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016г. по
образец (Приложение В), от г-н ДАНИЕЛ БЕРДЖ АТТАРЯН и г-н ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ,
членове на Съвета на директорите на "Санел" АД.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
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кандидатите“, подточка 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
7 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в
една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната
технологична интензивност, като допустимите групи сектори са изчерпателно изброени в т. 11.1,
подточка 5) от Условията за кандидатстване.
Кодът на основна икономическа дейност на кандидата следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил код - 49.41 „Товарен автомобилен транспорт“.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второ поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на
основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е недопустим, проектното предложение се
отхвърля.“
Оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния статистически институт (НСИ)
кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите, подали проектни предложения
по процедура, като по отношение на „РД-СТРОЙ 2013“ ЕООД от страна на НСИ е посочен код за
2017 г. – 49.41 „Товарен автомобилен транспорт“.
Посоченият код на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата не попада сред
допустимите групи сектори на НСНМСП 2014-2020, изчерпателно изброени в т. 11.1, подточка 5)
от Условията за кандидатстване.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
2. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.2 „Критерии за недопустимост на
кандидатите“, подточка 3), буква А) от Условията за кандидатстване по процедурата и
Критерий № 10 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И
към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите“, подточка 3), буква А) от Условията
за кандидатстване при проекти, които ще се изпълняват при условията на режим „регионална
инвестиционна помощ“, кандидатите не могат да участват в процедурата и да получат
безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими съгласно чл. 1,
пар. 3 на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, което включва и обстоятелството основната
икономическа дейност, за която кандидатът заявява подкрепа по проекта, да е в „сектор
транспорт, както и свързаната с него инфраструктура“.
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Съгласно чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) № 651/2014 „транспортен сектор“ означава превоз на
пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и транспорт по вътрешни
водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или срещу възнаграждение. Поконкретно „транспортен сектор" означава следните дейности по КИД-2008:
а) Н49 „Сухопътен транспорт“, с изключение на Н49.32 „Пътнически таксиметров транспорт“,
Н49.42 „Услуги по преместване“, Н49.5 „Тръбопроводен транспорт“;
б) Н50 „Воден транспорт“;
в) Н51 „Въздушен транспорт“, с изключение на Н51.22 „Космически транспорт“.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил код на основна икономическа дейност на дружеството 49.41 „Товарен автомобилен транспорт“.
Оценителната комисия е изискала по служебен път от НСИ кода на основна икономическа дейност
за 2017 г. на кандидатите, подали проектни предложения по процедура, като по отношение на
„РД-СТРОЙ 2013“ ЕООД от страна на НСИ е посочен код за 2017 г. – 49.41 „Товарен автомобилен
транспорт“.
Съгласно представената информация във Формуляра за кандидатстване, както и във връзка със
заявения за закупуване актив по проекта (Влекач - Товарен автомобил за дълги разстояния), се
обуславя реализиране на дейности по проекта в областта на товарния автомобилен транспорт.
Също така, видно от представената в Бизнес плана (Приложение Е) информация и прогнозни
данни, със заявените по проекта инвестиции ще се повиши капацитета на кандидата в
предоставяне на услугата „транспорт“.
Във връзка с посоченото, видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване в
цялост, както и от представените към проекта документи е, че кандидатът е заявил подкрепа по
проекта по отношение на кода си на основна икономическа дейност - 49.41 „Товарен автомобилен
транспорт“.
Допълнително, съгласно т. 5 „Бюджет“ и т. 11.1. „Категории инвестиции съгласно т.13.1 от
Условията за кандидатстване, в които попадат дейностите при приложим режим "регионална
инвестиционна помощ" на Формуляра за кандидатстване проектът ще се изпълнява при условията
на режим „регионална инвестиционна помощ“, като е заложен за закупуване един актив „влекач“.
С оглед на изложеното, кандидатът попада в забранителните режими съгласно чл. 1, пар. 3 на
Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, тъй като проектът ще се изпълнява при условията на
режим „регионална инвестиционна помощ“ и основната икономическа дейност, за която
кандидатът заявява подкрепа по проекта, попада в „сектор транспорт, както и свързаната с него
инфраструктура“.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
8 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на
основна икономическа дейност за 2017 г.
Кодът на икономическата дейност, за която се кандидатства следва да бъде посочен в т. 2 „Данни
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на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване, като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на проекта по КИД 2008“, кандидатът не е
посочил код на проектното предложение.
Също така, не е посочен от кандидата и неговия код на основна икономическа дейност за 2017 г. в
т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за
кандидатстване.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). …В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г.
кодът на основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във
Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция в т. 2
„Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.
В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г. кодът на основна
икономическа дейност на кандидата е допустим, но кандидатът е заявил подкрепа за друг код на
икономическа дейност и посоченото e видно от информацията, представена във Формуляра за
кандидатстване, проектното предложение се отхвърля.“
Във връзка с посоченото, оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния
статистически институт (НСИ) кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите,
подали проектни предложения по процедура. По отношение на „САТ-2012“ ЕООД от страна на НСИ
е посочен код за 2017 г. – 13.99 „Производство на други текстилни изделия, некласифицирани
другаде“.
Във Формуляра за кандидатстване е посочено, че „Фирма "САТ-2012" ЕООД е основана през 2012 г.
и е производител на вискокачествено спално бельо, дюшеци, възглавници и др., утвърдена на
българския и чуждия пазар с многообразието на артикули, видове и модели.“, както и
„…настоящият проект се явява необходимата крачка за постигане на поставените от фирмата цели,
свързани с подобряване на производствения капацитет и увеличаване конкурентноспособността
чрез закупуване на Машина за отливане на полиуретан под високо напрежение, с която ще се
оптимизира производството, ще се подобри неговата ресурсна и енергийна ефективност, като
условие за устойчивото развитие на дружеството.“
В т. 5 „Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване е заложено закупуване на един брой актив –
„Машина за отливане на полиуретан под високо напрежение“.
Също така, видно от представената в Бизнес плана (Приложение Е) информация и прогнозни
данни, със заявените по проекта инвестиции ще се повиши капацитета на кандидата в
производството на „възглавници“.
В т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване е посочено, че за определяне на
допустимостта съгласно посочения критерий (т.е. допустими по настоящата процедура за подбор
на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна
икономическа дейност за 2017 г.) се използва Класификация на икономическите дейности (КИД2008) – Приложение Л към Условията за кандидатстване. Видно от КИД-2008, в обхвата на код
13.99 „Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде“ не се включва
производството на възглавници, спално бельо и др. Подобно производство попада в обхвата на код
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по КИД-2008 - 13.92 „Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло“.
Във връзка с посоченото и видно от информацията, представена във Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е заявил подкрепа по проекта за друг код на икономическа дейност,
различен от кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата – 13.99 „Производство
на други текстилни изделия, некласифицирани другаде“.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
6 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 4) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са реализирали нетни приходи от продажби общо
за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от
категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Категория на предприятието - Нетни приходи от продажби:
Микро предприятие ≥ 210 000 лева;
Малко предприятие ≥ 750 000 лева;
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева.
В бележка под линия № 11 в Условията за кандидатстване относно посоченото изискване е
пояснено, че за изчисленията се вземат предвид данните към Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от
оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от
приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2015, 2016 и 2017 години.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Категория/статус на предприятието“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил, че предприятието е „средно“.
Допълнително, в представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по
чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), в т. 3 от същата, кандидатът е
декларирал, че представляваното от него предприятие, съгласно чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП има статус
на „средно предприятие“.
Видно от представените към проекта заверени от НСИ Отчети за приходите и разходите за 2015,
2016 и 2017 години, сборът от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от
приходната им част е общо – 2 742 000 лв.
Посоченото не отговаря на изискването при категория на предприятието-кандидат „средно
предприятие“, същото да е реализирало нетни приходи от продажби общо за последните три
приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) ≥ 3 000 000 лева.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 9. „Минимален и
максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект“ и т. 16.
„Приложим режим на минимални/държавни помощи“ от Условията за кандидатстване по
процедурата, както и на Критерий № 4 от Критериите за оценка на допустимостта на
проекта (Приложение И към Условията за кандидатстване):
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Съгласно т. 9 и т. 16 от Условията за кандидатстване, по настоящата процедура кандидатите сами
избират ЕДИН измежду двата приложими режими на държавна/минимална помощ съобразно
спецификата на проекта. В тази връзка дейностите по настоящата процедура могат да бъда
изпълнявани по преценка на кандидата:
- при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ съгласно Регламент на
Комисията (ЕС) № 651/2014 или
- при условията и праговете за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Също така, в т. 9 от Условията за кандидатстване, в поле „Важно“, е посочено, че „Комбинирането
на двата режима на помощ в рамките на едно проектно предложение е недопустимо. В тази връзка
при заявяването на разходи в т. 5 „Бюджет“ кандидатите следва внимателно да проверят дали
всички разходи по проекта са заявени под един режим на помощ. В случай на неспазване на
посоченото изискване, проектното предложение се отхвърля.“
В т. 5 „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване, кандидатът е заявил разходи при приложим
режим "регионална инвестиционна помощ" (за ДМА по бюджетни редове от 2.1. до 2.7. вкл.), както
и разходи при приложим режим "de minimis" (минимална помощ) (за ДНА по бюджетен ред 6.1.), с
което не са спазени изискванията на т. 9 и т. 16 от Условията за кандидатстване.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се
отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква з) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение е представена Техническа спецификация на предвидените за
закупуване ДМА и ДНА (Приложение Ж), която не съдържа информация за нито един от активите,
както и не са посочени минимални технически и/или функционални характеристики на нито един
от предвидените за закупуване активи, посочени в т. 5 „Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване.
Вместо това, в приложената към проекта Техническа спецификация (Приложение Ж) е посочен
само един актив "Ултра прецизна машина за медни детайли", който не е сред предвидените за
закупуване активи по проекта, както и не е посочен в т. 5 "Бюджет" на Формуляра за
кандидатстване.
Съгласно т. 24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква з) от
Условията за кандидатстване по процедурата: „В Приложение Ж кандидатите следва да посочат
минимални технически и/или функционални характеристики на предвидените за закупуване
дълготрайни материални и нематериални активи, без да указват марки, модели и други конкретни
технически спецификации, които насочват към определени производители, марки и модели. В
случай че не е представена Техническа спецификация (Приложение Ж) или не е представена
съгласно изискванията, документът не може да бъде допълнително изискван от кандидатите, тъй
като допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на качеството на проектното
предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ. Непредставянето на
документа/съгласно изискванията ще доведе до отхвърляне на проектното предложение.“
Във връзка с посоченото, приложената към проектното предложение Техническа спецификация на
предвидените за закупуване ДМА и ДНА (Приложение Ж) не е представена съгласно изискванията
на Условията за кандидатстване по процедурата.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
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(Приложение И към Условията за кандидатстване): непредставянето на Техническа спецификация
(Приложение Ж) съгласно изискванията ще доведе до отхвърляне на проектното предложение.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква л) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 14 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение е представена Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за
2017 г. на друго юридическо лице, различно от кандидата по процедурата.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил
допълнително Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за 2017 г., която не е в цялост липсва първа страница на справката, която съдържа данни, необходими за оценката на проектното
предложение.
Допълнително, в приложения към Формуляра за кандидатстване Бизнес план (Приложение Е), в
Таблица 5 „СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ ЗА 2015, 2016 И 2017 ГОДИНА
(извлечение)“, в колона „Отчетна стойност на постъпилите през периода нетекущи активи (колона
2)" за 2017 г., кандидатът е попълнил стойности относно съответния отчет за 2017 г.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
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 № 6 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И 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), в която в т. 2 е посочена 2019
финансова година, която не е последната приключила финансова година за кандидата.
Декларацията е датирана с дата 07.05.2019 г. и е подадена заедно с проектното предложение на
дата 20.05.2019 г. Видно от вписаните обстоятелства в Търговския регистър и РЮЛНЦ дружеството
„БАЛДИМ – ФЕДЕРН“ ООД не е новообразувано предприятие.
Начинът на изчисляване на данните в Закона за малките и средните предприятия е описан в чл. 4б
- чл. 4г от същия. Допълнително, в Раздел II. „Изчисляване на данните“ от Указанията за
попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните
предприятия, оповестени заедно с пакета документи за кандидатстване по процедурата, ясно е
указано, че „Законодателят е описал начина на изчисляване на данните в Закона за МСП: чл.4бчл.4г. Всички данни (стойности) на критериите за МСП се изчисляват и попълват в декларацията
на годишна база – въз основа на данните за последната приключила финансова година (наречена
в ЗМСП „предходна финансова година”, но тук за повече яснота ще я наричаме последна
приключила финансова година – т.е. годината, за която имам цялостен приключен финансов
отчет). Източник на данните са годишните финансови отчети или консолидираните финансови
отчети.“
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 Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
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(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
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2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква и-1) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение са представени оторизиращи документи по отношение на всички
активи, заложени по редове от 2.1 до 2.8 вкл. в т. 5 „Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване,
чрез които да се удостовери изискването за предоставяне на оферта от производител или първи
доставчик, като всички представени оторизиращи документи са на чужд език и не са придружени
от превод на български език.
Съгласно т. 24. от Условията за кандидатстване, букви и) и и-1), кандидатите по процедурата
следва да представят декларация от производител/оторизиращ документ, издаден от
производителя на първия доставчик/договор за търговско представителство между производител и
първи доставчик, от които да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от
производител или първи доставчик за всяка отделна инвестиция на кандидата в активи (ДМА и
ДНА).
Допълнително, в т. 23. „Начин на подаване на проектните предложения/концепциите за проектни
предложения“ от Условията за кандидатстване е посочено, че „Всички документи се представят на
български език без корекции. Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в превод
на български език.“
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил
допълнително изисканите преводи на български език на представените към проектното
предложение оторизиращи документи, от които да е видно, че е спазено изискването за
предоставяне на оферта от производител или първи доставчик по отношение на всички активи,
заложени по редове от 2.1 до 2.8 вкл. в бюджета на проекта.
Във връзка с посоченото, за нито един актив от бюджета на проекта не са представени съгласно
изискванията оторизиращите документи по буква и-1) на Условията за кандидатстване.
Съгласно т. 24. от Условията за кандидатстване, буква и-1), трето поле „Важно“ – „Проектното
предложение ще бъде отхвърлено в случаите, когато за нито един актив не са представени/не са
представени съгласно изискванията документите по буква и/ и/или и-1/.“
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случаите когато след допълнителното им
изискване за нито един актив не са представени/не са представени съгласно изискванията
оторизиращи документи, проектното предложение се отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
7 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в
една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната
технологична интензивност, като допустимите групи сектори са изчерпателно изброени в т. 11.1,
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подточка 5) от Условията за кандидатстване.
Кодът на основна икономическа дейност на кандидата следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил код - 16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на
дървен материал“.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второ поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на
основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е недопустим, проектното предложение се
отхвърля.“
Оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния статистически институт (НСИ)
кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите, подали проектни предложения
по процедура, като по отношение на „ДЕЙНА“ ЕООД от страна на НСИ е посочен код за 2017 г. –
47.52 „Търговия на дребно с железария, бои и плоско стъкло“.
Посоченият код на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата не попада сред
допустимите групи сектори на НСНМСП 2014-2020, изчерпателно изброени в т. 11.1, подточка 5)
от Условията за кандидатстване.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
2. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
8 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на
основна икономическа дейност за 2017 г.
Кодът на икономическата дейност, 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, като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване,
кандидатът е посочил код - 16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“.
Същият код - 16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“, е посочен от
кандидата и като негов код на основна икономическа дейност за 2017 г. в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
48

предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). …В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г.
кодът на основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във
Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция в т. 2
„Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.
В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г. кодът на основна
икономическа дейност на кандидата е допустим, но кандидатът е заявил подкрепа за друг код на
икономическа дейност и посоченото e видно от информацията, представена във Формуляра за
кандидатстване, проектното предложение се отхвърля.“
Във връзка с посоченото, оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния
статистически институт (НСИ) кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите,
подали проектни предложения по процедура. По отношение на „ДЕЙНА“ ЕООД от страна на НСИ е
посочен код за 2017 г. – 47.52 „Търговия на дребно с железария, бои и плоско стъкло“, който е
различен от кода, посочен в т. 2 на Формуляра за кандидатстване – 16.10 „Разкрояване,
рендосване и импрегниране на дървен материал“.
Съгласно представената информация във Формуляра за кандидатстване, както и във връзка със
заявените за закупуване активи по проекта, се обуславя реализиране на дейности по проекта в
областта на обработката на дървен материал. Също така, видно от представената в Бизнес плана
(Приложение Е) информация и прогнозни данни, със заявените по проекта инвестиции ще се
повиши капацитета на кандидата в „производство на дъски и греди“.
Във връзка с посоченото, видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване в
цялост, както и от представените към проекта документи е, че кандидатът е заявил подкрепа по
проекта за друг код на икономическа дейност (16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на
дървен материал“), различен от кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата –
47.52 „Търговия на дребно с железария, бои и плоско стъкло“.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
3. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.2 „Критерии за недопустимост на
кандидатите“, подточка 2), хипотеза втора от Условията за кандидатстване по
процедурата и Критерий № 20 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата
(Приложение И към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подточка 2) 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: • предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на
горски продукти.“
Съгласно определението за горски продукт, дадено в Приложение Н към Условията за
кандидатстване: „Дървесина и недървесни горски продукти. „Недървесни горски продукти" са
смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях,
лишеи, мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, животни, които не са
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дивеч. Дефиницията включва и продукти от следните производства преди индустриалната
преработка на дървесината:
1. Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или рязане
или развиване;
2. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;
3. Сушене и импрегниране на дървен материал;
4. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и
брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;
5. Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
6. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране;“
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване,
кандидатът е посочил код - 16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“.
Съгласно представената информация във Формуляра за кандидатстване, както и във връзка със
заявените за закупуване активи по проекта, се обуславя реализиране на дейности по проекта в
областта на обработката на дървен материал. Също така, видно от представената в Бизнес плана
(Приложение Е) информация и прогнозни данни, със заявените по проекта инвестиции ще се
повиши капацитета на кандидата в „производство на дъски и греди“.
Във връзка с посоченото, видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване в
цялост, както и от представените към проекта документи е, че кандидатът е предприятия, което
кандидатства по процедурата за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на
горски продукти.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
4. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1. „Допустими
дейности“, подточка 2) и т. 17. „Хоризонтални политики“ от Условията за кандидатстване
по процедурата, както и на Критерий № 6 от Критериите за оценка на допустимостта на
проекта (Приложение И към Условията за кандидатстване):
Във Формуляра за кандидатстване не е представена обосновка 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.
В т. 11.2. „Съответствие на проекта с хоризонталните политики на ЕС“ от Формуляра за
кандидатстване кандидатът е цитирал единствено пояснението към самата т. 11.2. от Формуляра за
кандидатстване - „1)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; 2) 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.) 0“, като липсва
изискуемата обосновка относно посоченото обстоятелство.
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Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се
отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква й) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение са представени Счетоводен баланс за 2015, 2016 и 2017 г., които не
са заверени от Националния статистически институт (НСИ).
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил
допълнително изисканите Счетоводен баланс (индивидуален) за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени
от НСИ. Вместо това, е представено единствено сканирано Заявление за предоставяне на заверено
копие на Годишен отчет за дейността до Председателя на НСИ.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
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2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква й) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение са представени Отчет за приходите и разходите и Справка за
приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2015 г., както и Отчет за приходите
и разходите за 2016 и 2017 г., които не са заверени от НСИ. Допълнително, към проекта не са
представени Справки за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2016 и
2017 г.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил
допълнително изисканите Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по
видове и икономически дейности за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от НСИ. Вместо това, е
представено единствено сканирано Заявление за предоставяне на заверено копие на Годишен
отчет за дейността до Председателя на НСИ.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
3. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква к) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение са представени Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата
и други разходи за труд за 2015, 2016 и 2017 г., които не са заверени от Националния
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статистически институт (НСИ).
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил
допълнително изисканите Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за
труд за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от НСИ. Вместо това, е представено единствено сканирано
Заявление за предоставяне на заверено копие на Годишен отчет за дейността до Председателя на
НСИ.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
4. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква л) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 14 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение не са представени Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за
2015, 2016 и 2017 г.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил
допълнително изисканите Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за 2015, 2016 и 2017 г. –
заверени от НСИ. Вместо това, е представено единствено сканирано Заявление за предоставяне на
заверено копие на Годишен отчет за дейността до Председателя на НСИ.
Допълнително, в приложения към Формуляра за кандидатстване Бизнес план (Приложение Е), в
Таблица 5 „СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ ЗА 2015, 2016 И 2017 ГОДИНА
(извлечение)“, и в трите колони относно „Отчетна стойност на постъпилите през периода нетекущи
активи (колона 2)" за 2015, 2016 и 2017 г., кандидатът е попълнил стойности относно съответните
отчети за 2015, 2016 и 2017 г.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
5. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
7 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в
една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната
технологична интензивност, като допустимите групи сектори са изчерпателно изброени в т. 11.1,
подточка 5) от Условията за кандидатстване.
Кодът на основна икономическа дейност на кандидата следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил код - 49.41 „Товарен автомобилен транспорт“.
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Съгласно т. 11.1, подточка 6), второ поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на
основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е недопустим, проектното предложение се
отхвърля.“
Оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния статистически институт (НСИ)
кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите, подали проектни предложения
по процедура, като по отношение на „СПАРТ“ ООД от страна на НСИ е посочен код за 2017 г. –
49.41 „Товарен автомобилен транспорт“.
Посоченият код на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата не попада сред
допустимите групи сектори на НСНМСП 2014-2020, изчерпателно изброени в т. 11.1, подточка 5)
от Условията за кандидатстване.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
6. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.2 „Критерии за недопустимост на
кандидатите“, подточка 3), буква А) от Условията за кандидатстване по процедурата и
Критерий № 10 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И
към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите“, подточка 3), буква А) от Условията
за кандидатстване при проекти, които ще се изпълняват при условията на режим „регионална
инвестиционна помощ“, кандидатите не могат да участват в процедурата и да получат
безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими съгласно чл. 1,
пар. 3 на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, което включва и обстоятелството основната
икономическа дейност, за която кандидатът заявява подкрепа по проекта, да е в „сектор
транспорт, както и свързаната с него инфраструктура“.
Съгласно чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) № 651/2014 „транспортен сектор“ означава превоз на
пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и транспорт по вътрешни
водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или срещу възнаграждение. Поконкретно „транспортен сектор" означава следните дейности по КИД-2008:
а) Н49 „Сухопътен транспорт“, с изключение на Н49.32 „Пътнически таксиметров транспорт“,
Н49.42 „Услуги по преместване“, Н49.5 „Тръбопроводен транспорт“;
б) Н50 „Воден транспорт“;
в) Н51 „Въздушен транспорт“, с изключение на Н51.22 „Космически транспорт“.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил код на основна икономическа дейност на дружеството 49.41 „Товарен автомобилен транспорт“.
Оценителната комисия е изискала по служебен път от НСИ кода на основна икономическа дейност
за 2017 г. на кандидатите, подали проектни предложения по процедура, като по отношение на
„СПАРТ“ ООД от страна на НСИ е посочен код за 2017 г. – 49.41 „Товарен автомобилен транспорт“.
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Съгласно представената информация във Формуляра за кандидатстване, както и във връзка със
заявения за закупуване актив по проекта (влекачи и ремаркета), се обуславя реализиране на
дейности по проекта в областта на товарния автомобилен транспорт.
Също така, видно от представената в Бизнес плана (Приложение Е) информация и прогнозни
данни, със заявените по проекта инвестиции ще се повиши капацитета на кандидата в
предоставяне на услугата „превоз на товари“.
Във връзка с посоченото, видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване в
цялост, както и от представените към проекта документи е, че кандидатът е заявил подкрепа по
проекта по отношение на кода си на основна икономическа дейност - 49.41 „Товарен автомобилен
транспорт“.
Допълнително, съгласно т. 5 „Бюджет“ и т. 11.1. „Категории инвестиции съгласно т.13.1 от
Условията за кандидатстване, в които попадат дейностите при приложим режим "регионална
инвестиционна помощ" на Формуляра за кандидатстване, проектът ще се изпълнява при условията
на режим „регионална инвестиционна помощ“.
С оглед на изложеното, кандидатът попада в забранителните режими съгласно чл. 1, пар. 3 на
Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, тъй като проектът ще се изпълнява при условията на
режим „регионална инвестиционна помощ“ и основната икономическа дейност, за която
кандидатът заявява подкрепа по проекта, попада в „сектор транспорт, както и свързаната с него
инфраструктура“.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
7. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1. „Допустими
дейности“, подточка 2) и т. 17. „Хоризонтални политики“ от Условията за кандидатстване
по процедурата, както и на Критерий № 6 от Критериите за оценка на допустимостта на
проекта (Приложение И към Условията за кандидатстване):
Във Формуляра за кандидатстване не е представена обосновка 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.
В т. 11.2. „Съответствие на проекта с хоризонталните политики на ЕС“ от Формуляра за
кандидатстване кандидатът е цитирал единствено пояснението към самата т. 11.2. от Формуляра за
кандидатстване - „1)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; 2) 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.)“, като липсва
изискуемата обосновка относно посоченото обстоятелство.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
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изисквания в критериите за оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се
отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
7 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в
една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната
технологична интензивност, като допустимите групи сектори са изчерпателно изброени в т. 11.1,
подточка 5) от Условията за кандидатстване.
Кодът на основна икономическа дейност на кандидата следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил код - 41.20 „Строителство на жилищни и нежилищни
сгради“.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второ поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на
основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е недопустим, проектното предложение се
отхвърля.“
Оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния статистически институт (НСИ)
кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите, подали проектни предложения
по процедура, като по отношение на „КНД-КОНСУЛТ“ ООД от страна на НСИ е посочен код за 2017
г. – 41.20 „Строителство на жилищни и нежилищни сгради“.
Посоченият код на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата не попада сред
допустимите групи сектори на НСНМСП 2014-2020, изчерпателно изброени в т. 11.1, подточка 5)
от Условията за кандидатстване.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
7 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в
една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната
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технологична интензивност, като допустимите групи сектори са изчерпателно изброени в т. 11.1,
подточка 5) от Условията за кандидатстване.
Кодът на основна икономическа дейност на кандидата следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил код - 18.12 „Печатане на други издания и печатни
продукти“.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второ поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на
основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е недопустим, проектното предложение се
отхвърля.“
Оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния статистически институт (НСИ)
кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите, подали проектни предложения
по процедура, като по отношение на „СИРИУС ВТ“ ЕООД от страна на НСИ е посочен код за 2017 г.
– 47.62 „Търговия на дребно с вестници и канцеларски стоки“.
Посоченият код на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата не попада сред
допустимите групи сектори на НСНМСП 2014-2020, изчерпателно изброени в т. 11.1, подточка 5)
от Условията за кандидатстване.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
2. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
8 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на
основна икономическа дейност за 2017 г.
Кодът на икономическата дейност, 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, като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване,
кандидатът е посочил код - 18.12 „Печатане на други издания и печатни продукти“.
Същият код - 18.12 „Печатане на други издания и печатни продукти“, е посочен от кандидата и
като негов код на основна икономическа дейност за 2017 г. в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код
на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
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проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). …В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г.
кодът на основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във
Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция в т. 2
„Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.
В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г. кодът на основна
икономическа дейност на кандидата е допустим, но кандидатът е заявил подкрепа за друг код на
икономическа дейност и посоченото e видно от информацията, представена във Формуляра за
кандидатстване, проектното предложение се отхвърля.“
Във връзка с посоченото, оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния
статистически институт (НСИ) кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите,
подали проектни предложения по процедура. По отношение на „СИРИУС ВТ“ ЕООД от страна на
НСИ е посочен код за 2017 г. – 47.62 „Търговия на дребно с вестници и канцеларски стоки“, който
е различен от кода, посочен в т. 2 на Формуляра за кандидатстване – 18.12 „Печатане на други
издания и печатни продукти“.
Във Формуляра за кандидатстване е посочено „Проектното предложение предвижда подобряване
на производствените процеси при извършване на печатни дейности, изработване и
разпространение на иновативни печатни продукти.“, „Проектното предложение предвижда
разширяване на производството чрез развитие на печатните и копирни дейности за изработване и
разпространение на иновативни картографски документи и материали.“, „Основната цел е да се
повиши конкурентоспособността на произвежданите печатни продукти и на предлаганите услуги
чрез модернизиране на остарялото технологично оборудване, намаляване на производствените
разходи и увеличаване на производствения капацитет и асортимент на произвежданите печатни
продукти и услуги.“, както и „Дейността включва придобиване на модернизирано печатно
оборудване, размножителна и сканираща техника и съпътстващи печатарските дейности машини,
които ще доведат до подобряване на технологичния процес, намаляване на производствените
разходи и увеличаване на произвежданите продукти и предлаганите услуги.“
Съгласно представената информация във Формуляра за кандидатстване, както и във връзка със
заявените за закупуване активи по проекта, се обуславя реализиране на дейности по проекта в
областта на печатане на други издания и печатни продукти. Също така, видно от представената в
Бизнес плана (Приложение Е) информация и прогнозни данни, със заявените по проекта
инвестиции ще се повиши капацитета на кандидата в „производство на печатни материали,
сканиране, принтиране и подвързване“.
Във връзка с посоченото, видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване в
цялост, както и от представените към проекта документи е, че кандидатът е заявил подкрепа по
проекта за друг код на икономическа дейност (18.12 „Печатане на други издания и печатни
продукти“), различен от кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата – 47.62
„Търговия на дребно с вестници и канцеларски стоки“.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
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кандидатите“, подточка 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
7 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в
една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната
технологична интензивност, като допустимите групи сектори са изчерпателно изброени в т. 11.1,
подточка 5) от Условията за кандидатстване.
Кодът на основна икономическа дейност на кандидата следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил код - 23.61 „Производство на изделия от бетон за
строителството“.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второ поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на
основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е недопустим, проектното предложение се
отхвърля.“
Оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния статистически институт (НСИ)
кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите, подали проектни предложения
по процедура, като по отношение на „СТРОИТЕЛНА ФИРМА – РИЛА“ ЕООД от страна на НСИ е
посочен код за 2017 г. – 41.20 „Строителство на жилищни и нежилищни сгради“.
Посоченият код на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата не попада сред
допустимите групи сектори на НСНМСП 2014-2020, изчерпателно изброени в т. 11.1, подточка 5)
от Условията за кандидатстване.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
2. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
8 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на
основна икономическа дейност за 2017 г.
Кодът на икономическата дейност, 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, като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
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В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване,
кандидатът е посочил код - 23.61 „Производство на изделия от бетон за строителството“.
Същият код - 18.12 „Печатане на други издания и печатни продукти“, е посочен от кандидата и
като негов код на основна икономическа дейност за 2017 г. в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код
на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). …В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г.
кодът на основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във
Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция в т. 2
„Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.
В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г. кодът на основна
икономическа дейност на кандидата е допустим, но кандидатът е заявил подкрепа за друг код на
икономическа дейност и посоченото e видно от информацията, представена във Формуляра за
кандидатстване, проектното предложение се отхвърля.“
Във връзка с посоченото, оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния
статистически институт (НСИ) кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите,
подали проектни предложения по процедура. По отношение на „СТРОИТЕЛНА ФИРМА – РИЛА“
ЕООД от страна на НСИ е посочен код за 2017 г. – 41.20 „Строителство на жилищни и нежилищни
сгради“, който е различен от кода, посочен в т. 2 на Формуляра за кандидатстване – 23.61
„Производство на изделия от бетон за строителството“.
Във Формуляра за кандидатстване е посочено „Във връзка с плановете за разширяване на
дейността си по производство на бетонови изделия за строителството, "Строителна фирма Рила"
ЕООД планира да внедри по проекта в производствената си база в с.Копиловци, общ.Кюстендил
следното специализирано технологично оборудване и софтуер за производство на спироли
(кухотелни панели):…“, „"Строителна фирма - Рила" ЕООД е модерно предприятие с основна
дейност производството на изделия от бетон за строителството. В началото на настоящата 2019 г.
дружеството въведе в експлоатация базово оборудване за производство на кухи (кухотели) панели
- спироли, използвани в промишленото и гражданското строителство.“, „Дейността ще бъде
осъществена чрез закупуването и внедряването в производствената база на дружеството в с.
Копиловци на високоефективно производствено оборудване и специализиран производствен
софтуер за производството на кухотелни панели (спироли), използвани в промишленото и
сградното строителство.“, както и „Видно е, че по своето съдържание и резултати проектът
представлява внедряване на последно поколение мехатронно оборудване в сферата на
производството на изделия за строителството, което съчетава механика, хидравлика,
електротехника, електроника и софтуерно-базирано компютърно управление, позволяващо
директно ПРОГРАМИРАНЕ и УПРАВЛЕНИЕ на технологичните операции.“
Съгласно представената информация във Формуляра за кандидатстване, както и във връзка със
заявените за закупуване активи по проекта, се обуславя реализиране на дейности по проекта в
областта на производството на изделия от бетон за строителството. Също така, видно от
представената в Бизнес плана (Приложение Е) информация и прогнозни данни, със заявените по
проекта инвестиции ще се повиши капацитета на кандидата в производството на изделия от бетон
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за строителството („кухи панели (спироли)“) и др. под.
Във връзка с посоченото, видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване в
цялост, както и от представените към проекта документи е, че кандидатът е заявил подкрепа по
проекта за друг код на икономическа дейност (23.61 „Производство на изделия от бетон за
строителството“), различен от кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата –
41.20 „Строителство на жилищни и нежилищни сгради“.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.2 „Критерии за недопустимост на
кандидатите“, подточка 2), хипотеза първа от Условията за кандидатстване по
процедурата и Критерий № 19 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата
(Приложение И към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подточка 2) 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 К 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 „микропредприятие“ по смисъла
на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, което има седалище на територията на
селски район (област Габрово, община Севлиево, гр. Севлиево), съгласно Списъка на общините в
обхвата на селските райони на Република България (Приложение К 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 Габрово, община
Севлиево, гр. Севлиево.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
6 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 4) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са реализирали нетни приходи от продажби общо
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за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от
категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Категория на предприятието - Нетни приходи от продажби:
Микро предприятие ≥ 210 000 лева;
Малко предприятие ≥ 750 000 лева;
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева.
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В бележка под линия № 11 в Условията за кандидатстване относно посоченото изискване е
пояснено, че за изчисленията се вземат предвид данните към Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от
оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от
приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2015, 2016 и 2017 години.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Категория/статус на предприятието“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил, че предприятието е „средно“.
Допълнително, в представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по
чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), в т. 3 от същата, кандидатът е
декларирал, че представляваното от него предприятие, съгласно чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП има статус
на „средно предприятие“.
Видно от представените към проекта заверени от НСИ Отчети за приходите и разходите за 2015,
2016 и 2017 години, сборът от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от
приходната им част е общо – 2 686 000 лв.
Посоченото не отговаря на изискването при категория на предприятието-кандидат „средно
предприятие“, същото да е реализирало нетни приходи от продажби общо за последните три
приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) ≥ 3 000 000 лева.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1. „Допустими
дейности“, подточка 2) и т. 17. „Хоризонтални политики“ от Условията за кандидатстване
по процедурата, както и на Критерий № 6 от Критериите за оценка на допустимостта на
проекта (Приложение И към Условията за кандидатстване):
Във Формуляра за кандидатстване липсва информация и обосновка относно съответствието на
проектното предложение с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 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 Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се
отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
4 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 4) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са реализирали нетни приходи от продажби общо
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за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от
категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Категория на предприятието - Нетни приходи от продажби:
Микро предприятие ≥ 210 000 лева;
Малко предприятие ≥ 750 000 лева;
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева.
В бележка под линия № 11 в Условията за кандидатстване относно посоченото изискване е
пояснено, че за изчисленията се вземат предвид данните към Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от
оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от
приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2015, 2016 и 2017 години.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Категория/статус на предприятието“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил, че предприятието е „микро“.
Допълнително, в представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по
чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), в т. 3 от същата, кандидатът е
декларирал, че представляваното от него предприятие, съгласно чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП има статус
на „микропредприятие“.
Видно от представените към проекта заверени от НСИ Отчети за приходите и разходите за 2015,
2016 и 2017 години, сборът от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от
приходната им част е общо - 60 000 лв.
Посоченото
не
отговаря
на
изискването
при
категория
на
предприятието-кандидат
„микропредприятие“, същото да е реализирало нетни приходи от продажби общо за последните три
приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) ≥ 210 000 лева.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
2. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.2 „Критерии за недопустимост на
кандидатите“, подточка 2), хипотеза първа от Условията за кандидатстване по
процедурата и Критерий № 19 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата
(Приложение И към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подточка 2) 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 К 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 относно
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местонахождението (мястото на изпълнение) на проекта, както и от извършената проверка в
Търговския регистър и РЮЛНЦ, относно актуалното състояние на кандидата към датата на
кандидатстване е видно, че кандидатът е „микропредприятие“ по смисъла на чл. 3-4 от Закона за
малките и средните предприятия, което има седалище на територията на селски район (област
Благоевград, община Петрич, гр. Петрич), съгласно Списъка на общините в обхвата на селските
райони на Република България (Приложение К 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 Петрич, гр. Петрич.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
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3. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1. „Допустими
дейности“, подточка 2) и т. 17. „Хоризонтални политики“ от Условията за кандидатстване
по процедурата, както и на Критерий № 6 от Критериите за оценка на допустимостта на
проекта (Приложение И към Условията за кандидатстване):
Във Формуляра за кандидатстване не е представена обосновка 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.
В т. 11.2. „Съответствие на проекта с хоризонталните политики на ЕС“ от Формуляра за
кандидатстване кандидатът единствено декларативно е записал, че „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. Компанията не нарушава вертикалната и хоризонтална политика на ЕС относно
равнопоставеността на половоте.“, като липсва изискуемата обосновка относно посоченото
обстоятелство.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се
отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква з) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение е представена непопълнена (празен образец) на Техническа
спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА (Приложение Ж).
Съгласно т. 24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква з) от
Условията за кандидатстване по процедурата: „В Приложение Ж кандидатите следва да посочат
минимални технически и/или функционални характеристики на предвидените за закупуване
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дълготрайни материални и нематериални активи, без да указват марки, модели и други конкретни
технически спецификации, които насочват към определени производители, марки и модели. В
случай че не е представена Техническа спецификация (Приложение Ж) или не е представена
съгласно изискванията, документът не може да бъде допълнително изискван от кандидатите, тъй
като допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на качеството на проектното
предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ. Непредставянето на
документа/съгласно изискванията ще доведе до отхвърляне на проектното предложение.“
Във връзка с посоченото, приложената към проектното предложение непопълнена (празен
образец) Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА (Приложение Ж) не
е представена съгласно изискванията на Условията за кандидатстване по процедурата.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): непредставянето на Техническа спецификация
(Приложение Ж) съгласно изискванията ще доведе до отхвърляне на проектното предложение.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
7 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в
една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната
технологична интензивност, като допустимите групи сектори са изчерпателно изброени в т. 11.1,
подточка 5) от Условията за кандидатстване.
Кодът на основна икономическа дейност на кандидата следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил код - 63.11 „Обработка на данни, хостинг и подобни
дейности“.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второ поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на
основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е недопустим, проектното предложение се
отхвърля.“
Оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния статистически институт (НСИ)
кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите, подали проектни предложения
по процедура, като по отношение на „БАДУ“ ООД от страна на НСИ е посочен код за 2017 г. –
47.91 „Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет“.
Посоченият код на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата не попада сред
допустимите групи сектори на НСНМСП 2014-2020, изчерпателно изброени в т. 11.1, подточка 5)
от Условията за кандидатстване.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
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(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
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2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1. „Допустими
дейности“, подточка 2) и т. 17. „Хоризонтални политики“ от Условията за кандидатстване
по процедурата, както и на Критерий № 6 от Критериите за оценка на допустимостта на
проекта (Приложение И към Условията за кандидатстване):
Във Формуляра за кандидатстване не е представена информация и обосновка 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.
В т. 11.2. „Съответствие на проекта с хоризонталните политики на ЕС“ от Формуляра за
кандидатстване кандидатът единствено декларативно е записал, че „)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;“, като липсва изискуемата обосновка относно посоченото обстоятелство.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се
отхвърля.
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 И към
Условията за кандидатстване):
Формулярът за кандидатстване е подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП) с титуляр
юридическото лице-кандидат „МЕЛНИЧЕН КОМПЛЕКС – ДУПНИЦА“ ООД и автор физическото лице
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ МИРЧЕВ. Видно от вписаните обстоятелства в Търговския регистър и РЮЛНЦ
към датата на подаване на проектното предложение (20.05.2019 г.), лицето с право да
представлява кандидата е КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ПЛЯКОВ. Към проектното предложение не е
представено пълномощно.
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил
допълнително изисканото пълномощно, от което да е видно, че лицето ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ
МИРЧЕВ е упълномощено да представлява кандидата към датата на кандидатстване (20.05.2019
г.), като подаде проектното предложение по процедурата.
С оглед на посоченото, не е спазено изискването на т. 23 от Условията за кандидатстване по
процедурата, поле „Важно“, където е посочено, че „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,
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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 текста на пълномощното следва
да става ясно, че лицето/лицата с право да представляват кандидата упълномощават
пълномощника да подаде от тяхно име проектното предложение.“
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, букви: а), б), в), г), д) и е) от
Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7
от Критериите за оценка на административното съответствие на проектните предложения
(Приложение И към Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение не е представено Пълномощно за подаване на проектното
предложение с КЕП – попълнено, датирано, подписано на хартиен носител от лице с право да
представлява кандидата към датата на подаване на проектното предложение - 20.05.2019 г.
Към проектното предложение са представени: Декларация, че кандидатът е запознат с условията
за кандидатстване и условията за изпълнение (Приложение Б); Декларация по чл. 25, ал. 2 от
ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. (Приложение В); Декларация за държавни/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 съгласие данните на кандидата да бъдат
предоставени от НСИ на УО по служебен път (Приложение З), които са подписани на хартиен
носител от лицето ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ МИРЧЕВ.
Видно от вписаните обстоятелства в Търговския регистър и РЮЛНЦ към датата на подаване на
проектното предложение (20.05.2019 г.), лицето с право да представлява кандидата е КРАСИМИР
ЙОРДАНОВ ПЛЯКОВ.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил
допълнително изисканите: Пълномощно за подаване на проектното предложение с КЕП –
попълнено, датирано, подписано на хартиен носител от лице с право да представлява кандидата
към датата на подаване на проектното предложение - 20.05.2019 г., както и Декларация, че
кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение (Приложение Б);
Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. (Приложение В); Декларация
за държавни/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 съгласие данните
на кандидата да бъдат предоставени от НСИ на УО по служебен път (Приложение З) - подписани от
лице с право да представлява кандидата.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
3. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква и-1) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение са представени оферти от „Обитех“ ЕООД за актива по бюджетен ред
1.1 "ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИЛОЗНО ОБОРУДВАНЕ“ и от „ASTEL“ за актива по бюджетен ред 1.2
"AlveoLab", които не са придружени от Декларация от производител/оторизиращ документ, издаден
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от производителя на първия доставчик/договор за търговско представителство между
производител и първи доставчик, от които да е видно, че е спазено изискването за предоставяне
на оферта от производител или първи доставчик. Вместо това е представен единствено документ,
съгласно който оферентът „ASTEL“ декларира в лично качество, че е оторизиран първи доставчик
на актива по бюджетен ред 1.2 "AlveoLab", който документ не е сред изброените в т. 24, буква и-1/
от Условията за кандидатстване допустими документи.
Съгласно т. 24. от Условията за кандидатстване, букви и) и и-1), кандидатите по процедурата
следва да представят декларация от производител/оторизиращ документ, издаден от
производителя на първия доставчик/договор за търговско представителство между производител и
първи доставчик, от които да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от
производител или първи доставчик за всяка отделна инвестиция на кандидата в активи (ДМА и
ДНА).
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил
допълнително изисканите Декларация от производител/оторизиращ документ, издаден от
производителя на първия доставчик/договор за търговско представителство между производител и
първи доставчик, от които да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от
производител или първи доставчик по отношение на оферирания от „Обитех“ ЕООД актив по
бюджетен ред 1.1 "ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИЛОЗНО ОБОРУДВАНЕ“ и оферирания от „ASTEL“
актив по бюджетен ред 1.2 "AlveoLab".
Във връзка с посоченото, за нито един актив от бюджета на проекта не са представени съгласно
изискванията оторизиращи документи по буква и-1) на Условията за кандидатстване.
Съгласно т. 24. от Условията за кандидатстване, буква и-1), трето поле „Важно“ – „Проектното
предложение ще бъде отхвърлено в случаите, когато за нито един актив не са представени/не са
представени съгласно изискванията документите по буква и/ и/или и-1/.“
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случаите когато след допълнителното им
изискване за нито един актив не са представени/не са представени съгласно изискванията
оторизиращи документи, проектното предложение се отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
7 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в
една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната
технологична интензивност, като допустимите групи сектори са изчерпателно изброени в т. 11.1,
подточка 5) от Условията за кандидатстване.
Кодът на основна икономическа дейност на кандидата следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил код - 27.12 „Производство на апарати за управление и
разпределение на електрическа енергия“.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второ поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
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предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на
основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е недопустим, проектното предложение се
отхвърля.“
Оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния статистически институт (НСИ)
кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите, подали проектни предложения
по процедура, като по отношение на „КОМПЮТЪРНЕТ КЪМПАНИ“ ЕООД от страна на НСИ е посочен
код за 2017 г. – 46.52 "Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника".
Посоченият код на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата не попада сред
допустимите групи сектори на НСНМСП 2014-2020, изчерпателно изброени в т. 11.1, подточка 5)
от Условията за кандидатстване.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
2. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
8 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на
основна икономическа дейност за 2017 г.
Кодът на икономическата дейност, 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, като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване,
кандидатът е посочил код - 27.12 „Производство на апарати за управление и разпределение на
електрическа енергия“.
Същият код - 27.12 „Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа
енергия“, е посочен от кандидата и като негов код на основна икономическа дейност за 2017 г. в т.
2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за
кандидатстване.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). …В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г.
кодът на основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във
Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция в т. 2
„Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.
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АМИГО НОВА ООД

Устойчиво развитие на
"Амиго Нова" ООД чрез
разширяване капацитета
на фирмата и засилване
експортния потенциал на
произвежданите продукти

В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г. кодът на основна
икономическа дейност на кандидата е допустим, но кандидатът е заявил подкрепа за друг код на
икономическа дейност и посоченото e видно от информацията, представена във Формуляра за
кандидатстване, проектното предложение се отхвърля.“
Във връзка с посоченото, оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния
статистически институт (НСИ) кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите,
подали проектни предложения по процедура. По отношение на „КОМПЮТЪРНЕТ КЪМПАНИ“ ЕООД
от страна на НСИ е посочен код за 2017 г. – 46.52 "Търговия на едро с електронни елементи и
комуникационна техника", който е различен от кода, посочен в т. 2 на Формуляра за
кандидатстване – 27.12 „Производство на апарати за управление и разпределение на
електрическа енергия“.
Във Формуляра за кандидатстване е посочено „КОМПЮТЪРНЕТ КЪМПАНИ ЕООД е създадена през
2000г. с основна дейност производство на електронни платки, елементи и компоненти за
изграждане на различни компютърни системи. За последните няколко години дейността на
компанията в сектора се разширява все повече и вече обхваща широка гама от продукти и услуги.
Към момента фокусът е върху производството на електронни платки, елементи и компоненти за
изграждане на интелигентни уреди, вкл. ел. крушки, интелигентни системи за видео наблюдение и
др. електронни продукти.“, „Новите активи: Автоматизирана поточна линия за електронни платки е
от последно поколение и ще предлага автоматично огъване и изрязване на изводите на
елементите, което гарантира висока повторяемост и отлично качество, разполага с технология
както за оловно така и за безоловно спояване на елементите към печатната платка с
децентрализиран метод на работа на всяка отделна станция на поточната линия. Автоматизирана
поточна линия за електронни платки ще разполага с автоматизирано позициониране и работна
станция за поставяне на елементи върху площадките на електронните платки.“, „Автоматизираната
поточна линия за електронни платки цели да увеличи производителността и качеството при
производството на електронни платки.“ и др. под.
Съгласно представената информация във Формуляра за кандидатстване, както и във връзка със
заявения за закупуване актив по проекта (Автоматизирана поточна линия за електронни платки),
се обуславя реализиране на дейности по проекта в областта на производството на електронни
платки.
Във връзка с посоченото, видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване в
цялост, както и от представените към проекта документи е, че кандидатът е заявил подкрепа по
проекта за друг код на икономическа дейност, различен от кода на основна икономическа дейност
за 2017 г. на кандидата – 46.52 "Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна
техника".
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква л) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 14 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение е представена заверена от НСИ Справка за нетекущите
(дълготрайните) активи за 2017 г., която не е в цялост – липсва първа страница на справката,
която съдържа данни, необходими за оценката на проектното предложение.
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АТМ-СПАСОВ ЕООД

ТЕХНОЛОГИЧНА
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗА
ПОДОБРЯВАНЕ НА
ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ
ПРОЦЕС ВЪВ ФИРМА "
АТМ-Спасов " ЕООД

След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил допълнително
заверена от НСИ Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за 2017 г., която отново не е в
цялост – отново липсва първа страница на справката, която съдържа данни, необходими за
оценката на проектното предложение.
Допълнително, в приложения към Формуляра за кандидатстване Бизнес план (Приложение Е), в
Таблица 5 „СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ ЗА 2015, 2016 И 2017 ГОДИНА
(извлечение)“, в колона „Отчетна стойност на постъпилите през периода нетекущи активи (колона
2)" за 2017 г., кандидатът е попълнил стойности относно съответния отчет за 2017 г.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
8 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на
основна икономическа дейност за 2017 г.
Кодът на икономическата дейност, 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, като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване,
кандидатът е посочил код - 28.22 „Производство на подемно-транспортни машини“.
Същият код - 28.22 „Производство на подемно-транспортни машини“, е посочен от кандидата и
като негов код на основна икономическа дейност за 2017 г. в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код
на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). …В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г.
кодът на основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във
Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция в т. 2
„Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.
В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г. кодът на основна
икономическа дейност на кандидата е допустим, но кандидатът е заявил подкрепа за друг код на
икономическа дейност и посоченото e видно от информацията, представена във Формуляра за
кандидатстване, проектното предложение се отхвърля.“
Във връзка с посоченото, оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния
статистически институт (НСИ) кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите,
подали проектни предложения по процедура. По отношение на „АТМ-СПАСОВ“ ЕООД от страна на
НСИ е посочен код за 2017 г. - 33.12 „Ремонт на машини и оборудване, с общо и специално
предназначение “, който е различен от кода, посочен в т. 2 на Формуляра за кандидатстване –
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28.22 „Производство на подемно-транспортни машини“.
Във Формуляра за кандидатстване е посочено „Фирмата ни иска да се утвърди като основен
производител на вътрешния пазар на повдигателни съоръжения- едногредови и двугредови
мостови кранове, товарозахватни съоръжения и товарни подемници. Настоящата инвестиция за
закупуване на нови технологии ще допринесе за подобряване на производствения процес
,постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи, увеличаване
на качеството на продукцията. Закупуването на високотехнологично оборудване ще оптимизира и
увеличи ефективността на работата в етапите на производството, ще гарантира отлично
производство на висококачествени детайли а оттам и подобряване на крайния продукт на
различните видове повдигателни съоръжения.“, „"АТМ-Спасов" ЕООД е българско дружество ,
чиято дейност е концентрирана в производство на повдигателни съоръжения- кран едногредов
мостов, кран двугредов мостов, кран козлови, товарозахватни съоръжения, товарни подемници.“,
„Със закупуването на високотехнологичното оборудване ще се намалят преките разходи на
предприятието за производство на повдигателни съоръжения -едногредови и двугредови мостови
кранове, товарозахватни съоръжения и товарни подемници. Фирма "АТМ-Спасов " ЕООД ще
затвори напълно производствения си цикъл. Тъй като фирмата досега използва външни услуги за
изработка на основни детайли и резервни части за повдигателните съоръжения и товарни
платформи, които са съставна част от производствения процес. С новото оборудване ще се осигури
максимална производителност ,въвеждане на нови продукти по-усъвършенствани и с по-високо
качество.“, „С реализиране на проекта, ръководството на "АТМ-Спасов" ЕООД планира
подобряване на производствения капацитет ,увеличаване обема на производство, намаляване на
производствените разходи, увеличаване качеството и повишаване на конкурентоспособността.
Чрез новите високотехнологични машини дружеството ще може да приема поръчки за
повдигателни съоръжения с различна товароносимост , изработване на подкранов път с различна
дължина в зависимост от габаритите на производствените помещения на клиентите и ще изработва
различен тип мостови кранове: - Кран мостов едногредов 1t.; - Кран мостов едногредов 2t.; - Кран
мостов едногредов 3,2t.; - Кран мостов едногредов 5t.; - Кран мостов едногредов 8t.; - Кран
мостов двугредов 12,5t.; - Товарен подемник 1t; - Товарен подемник 2t; - Телферна установка 1t; Телферна установка 2t; Също така ще може да изработва различни товарни платформи, които се
използват в производствените предприятия в зависимост от производствените им нужди. Фирмата
планира да се наложи като лидер в производството на повдигателни съоръжения, техническата им
поддръжка и ремонтни дейности.“ и др. под.
Съгласно представената информация във Формуляра за кандидатстване, както и във връзка със
заявените за закупуване активи по проекта, се обуславя реализиране на дейности по проекта в
областта на производството на повдигателни съоръжения - едногредови и двугредови мостови
кранове, товарозахватни съоръжения и товарни подемници. Също така, видно от представената в
Бизнес плана (Приложение Е) информация и прогнозни данни, със заявените по проекта
инвестиции ще се повиши капацитета на кандидата в производството на едногредови и двугредови
кранове и товарни платформи.
Във връзка с посоченото, видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване в
цялост, както и от представените към проекта документи е, че кандидатът е заявил подкрепа по
проекта за друг код на икономическа дейност (28.22 „Производство на подемно-транспортни
машини“), различен от кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата – 33.12
„Ремонт на машини и оборудване, с общо и специално предназначение “.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
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ТЪЧПОЙНТ ЕООД

Подобряване на
производствения
капацитет на "Тъчпойнт"
ЕООД

отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
7 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в
една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната
технологична интензивност, като допустимите групи сектори са изчерпателно изброени в т. 11.1,
подточка 5) от Условията за кандидатстване.
Кодът на основна икономическа дейност на кандидата следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил код - 62.09 „Други дейности в областта на
информационните технологии“.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второ поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на
основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е недопустим, проектното предложение се
отхвърля.“
Оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния статистически институт (НСИ)
кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите, подали проектни предложения
по процедура, като по отношение на „ТЪЧПОЙНТ“ ЕООД от страна на НСИ е посочен код за 2017 г.
– 46.51 "Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти".
Посоченият код на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата не попада сред
допустимите групи сектори на НСНМСП 2014-2020, изчерпателно изброени в т. 11.1, подточка 5)
от Условията за кандидатстване.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
2. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
8 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на
основна икономическа дейност за 2017 г.
Кодът на икономическата дейност, за която се кандидатства следва да бъде посочен в т. 2 „Данни
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на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване, като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване,
кандидатът е посочил код - 62.09 „Други дейности в областта на информационните технологии“.
Същият код - 62.09 „Други дейности в областта на информационните технологии“, е посочен от
кандидата и като негов код на основна икономическа дейност за 2017 г. в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). …В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г.
кодът на основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във
Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция в т. 2
„Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.
В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г. кодът на основна
икономическа дейност на кандидата е допустим, но кандидатът е заявил подкрепа за друг код на
икономическа дейност и посоченото e видно от информацията, представена във Формуляра за
кандидатстване, проектното предложение се отхвърля.“
Във връзка с посоченото, оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния
статистически институт (НСИ) кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите,
подали проектни предложения по процедура. По отношение на „ТЪЧПОЙНТ“ ЕООД от страна на
НСИ е посочен код за 2017 г. – 46.51 "Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях
и програмни продукти", който е различен от кода, посочен в т. 2 на Формуляра за кандидатстване
– 62.09 „Други дейности в областта на информационните технологии“.
Във Формуляра за кандидатстване е посочено „Повече повече от 15 години екипът на Тъчпойнт
помага на клиентите си да подобрят своето бизнес позициониране чрез подобряване на ИТ
инфраструктурата и ИТ оптимизиране.“, „Цели на проектното предложение: 1. Увеличаване на
конкурентоспособността на Тъчпойнт ЕООД чрез разширяване на капацитета на съществуващият
си стопански обект в гр. София с цел предоставяне на висококачествени специализирани услуги в
ИТ сферата.“, „Вече повече от 15 години екипът на Тъчпойнт помага на клиентите си да подобрят
своето бизнес позициониране чрез подобряване на ИТ инфраструктурата и ИТ оптимизиране.“,
„Оборудването е пряко обвързано с дейността на фирмата: ИТ мениджмънт на компютърна и
комуникационна техника чрез гарантирано, надеждно и професионално обслужване; внедряване
на облачни услуги; Разработка на интернет страници и SEO; Проектиране и изграждане на мрежи;
Архивиране и възстановяване на данни.“ и др. под.
Съгласно представената информация във Формуляра за кандидатстване, както и във връзка със
заявените за закупуване активи по проекта, се обуславя реализиране на дейности по проекта в
областта на информационните технологии.
Във връзка с посоченото, видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване в
цялост, както и от представените към проекта документи е, че кандидатът е заявил подкрепа по
проекта за друг код на икономическа дейност (62.09 „Други дейности в областта на
информационните технологии“), различен от кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на
кандидата – 46.51 "Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни
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продукти".
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква л) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 14 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение не е представена Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за
2017 г. Вместо нея, в т. 12 от Формуляра за кандидатстване е прикачен отново Счетоводен баланс
за 2017 г.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил
допълнително изисканата Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за 2017 г. – заверена от
НСИ.
Допълнително, в приложения към Формуляра за кандидатстване Бизнес план (Приложение Е), в
Таблица 5 „СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ ЗА 2015, 2016 И 2017 ГОДИНА
(извлечение)“, в колоната относно „Отчетна стойност на постъпилите през периода нетекущи
активи (колона 2)" за 2017 г., кандидатът е попълнил стойност относно съответния отчет за 2017 г.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква к) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 13 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение е представен Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и
други разходи за труд за 2016 г., който не е заверен от Националния статистически институт
(НСИ).
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил
допълнително изискания Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за
труд за 2016 г. – заверен от НСИ.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
8 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на
основна икономическа дейност за 2017 г.
Кодът на икономическата дейност, за която се кандидатства следва да бъде посочен в т. 2 „Данни
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на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване, като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване,
кандидатът е посочил код - 14.12 „Производство на работно облекло“.
Същият код - 14.12 „Производство на работно облекло“, е посочен от кандидата и като негов код
на основна икономическа дейност за 2017 г. в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на
организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). …В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г.
кодът на основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във
Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция в т. 2
„Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.
В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г. кодът на основна
икономическа дейност на кандидата е допустим, но кандидатът е заявил подкрепа за друг код на
икономическа дейност и посоченото e видно от информацията, представена във Формуляра за
кандидатстване, проектното предложение се отхвърля.“
Във връзка с посоченото, оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния
статистически институт (НСИ) кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите,
подали проектни предложения по процедура. По отношение на „ТРАНСКОНФЕКСИОН“ ЕООД от
страна на НСИ е посочен код за 2017 г. - 14.13 „Производство на горно облекло, без работно“,
който е различен от кода, посочен в т. 2 на Формуляра за кандидатстване – 14.12 „Производство
на работно облекло“.
Във Формуляра за кандидатстване е посочено „Фирма ТРАНСКОНФЕКСИОН ЕООД е основана през
2010г. в гр. Казанлък и е производител на вискокачествени военни облекла.“, както и
„Закупуването и внедряването на новите високотехнологични машини ще доведе до цялостно
подобряване на производствения процес. … Всички гореописани машини ще бъдат използвани за
производство на основният продукт произвеждан от фирмата - военно работно облекло.“,
„Предвидените за закупуване активи ще доведат до разширяване на капацитета на съществуващоя
стопански обект без да доведе до основна промяна в целия производствен процес на дружеството.
Разширяване на дейността на предприятието е един от основополагащите елементи на проектното
предложение. Предвидената инвестиция ще доведе до увеличаване обема на произвежданата до
момента продукция.“ и др. под.
Съгласно представената информация във Формуляра за кандидатстване, както и във връзка със
заявените за закупуване активи по проекта, се обуславя реализиране на дейности по проекта в
областта на производството на работно (военно) облекло. Също така, видно от представената в
Бизнес плана (Приложение Е) информация и прогнозни данни, със заявените по проекта
инвестиции ще се повиши капацитета на кандидата в производството на „камофлажен костюм“.
Във връзка с посоченото, видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване в
цялост, както и от представените към проекта документи е, че кандидатът е заявил подкрепа по
проекта за друг код на икономическа дейност (14.12 „Производство на работно облекло“),
различен от кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата – 14.13 „Производство
75

63

64

BG16RFOP0022.040-1309

BG16RFOP0022.040-1340

МУЛТИМЕДИЯ
АПЛИКЕЙШЪН ГРУП
ЕООД

Подобряване на
производствения
капацитет в МУЛТИМЕДИЯ
АПЛИКЕЙШЪН ГРУП ЕООД

"КОНТБУЛ-2007"
ООД

Закупуване на
производствена линия за
разролване на
алуминиево фолио, стреч
фолио и хартия за печене

на горно облекло, без работно“.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 9. „Минимален и
максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект“ и т. 16.
„Приложим режим на минимални/държавни помощи“ от Условията за кандидатстване по
процедурата, както и на Критерий № 4 от Критериите за оценка на допустимостта на
проекта (Приложение И към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 9 и т. 16 от Условията за кандидатстване, по настоящата процедура кандидатите сами
избират ЕДИН измежду двата приложими режими на държавна/минимална помощ съобразно
спецификата на проекта. В тази връзка дейностите по настоящата процедура могат да бъда
изпълнявани по преценка на кандидата:
- при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ съгласно Регламент на
Комисията (ЕС) № 651/2014 или
- при условията и праговете за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Също така, в т. 9 от Условията за кандидатстване, в поле „Важно“, е посочено, че „Комбинирането
на двата режима на помощ в рамките на едно проектно предложение е недопустимо. В тази връзка
при заявяването на разходи в т. 5 „Бюджет“ кандидатите следва внимателно да проверят дали
всички разходи по проекта са заявени под един режим на помощ. В случай на неспазване на
посоченото изискване, проектното предложение се отхвърля.“
В т. 5 „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване, кандидатът е заявил разходи при приложим
режим "регионална инвестиционна помощ" (за ДМА по бюджетни редове от 2.1. до 2.4. вкл.), както
и разходи при приложим режим "de minimis" (минимална помощ) (за ДНА по бюджетен ред 6.1.), с
което не са спазени изискванията на т. 9 и т. 16 от Условията за кандидатстване.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се
отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
7 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в
една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната
технологична интензивност, като допустимите групи сектори са изчерпателно изброени в т. 11.1,
подточка 5) от Условията за кандидатстване.
Кодът на основна икономическа дейност на кандидата следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил код - 18.12 „Печатане на други издания и печатни
продукти“.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второ поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
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удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на
основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е недопустим, проектното предложение се
отхвърля.“
Оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния статистически институт (НСИ)
кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите, подали проектни предложения
по процедура, като по отношение на „КОНТБУЛ-2007“ ООД от страна на НСИ е посочен код за 2017
г. – 46.90 „Неспециализирана търговия на едро“.
Посоченият код на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата не попада сред
допустимите групи сектори на НСНМСП 2014-2020, изчерпателно изброени в т. 11.1, подточка 5)
от Условията за кандидатстване.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
2. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
8 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на
основна икономическа дейност за 2017 г.
Кодът на икономическата дейност, 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, като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване,
кандидатът е посочил код - 18.12 „Печатане на други издания и печатни продукти“.
Същият код - 18.12 „Печатане на други издания и печатни продукти“, е посочен от кандидата и
като негов код на основна икономическа дейност за 2017 г. в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код
на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). …В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г.
кодът на основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във
Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция в т. 2
„Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.
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В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г. кодът на основна
икономическа дейност на кандидата е допустим, но кандидатът е заявил подкрепа за друг код на
икономическа дейност и посоченото e видно от информацията, представена във Формуляра за
кандидатстване, проектното предложение се отхвърля.“
Във връзка с посоченото, оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния
статистически институт (НСИ) кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите,
подали проектни предложения по процедура. По отношение на „КОНТБУЛ-2007“ ООД от страна на
НСИ е посочен код за 2017 г. – 46.90 „Неспециализирана търговия на едро“, който е различен от
кода, посочен в т. 2 на Формуляра за кандидатстване – 18.12 „Печатане на други издания и
печатни продукти“.
Във Формуляра за кандидатстване е посочено „Настоящото проектно предложение на КОНТБУЛ2007 ООД предвижда да се закупи и внедри производствена линия за разролване (пренавиване и
опаковане) на алуминиево фолио, стреч фолио и хартия за печене.“, „Чрез инвестицията
кандидата ще предложи на пазара 3 продукта: разролване на алуминиево фолио, разролване на
стреч фолио и разролване на хартия за печене… Фолиото и хартията могат да бъдат
микропреговани- това е холографски процес за трансфер на изображения, който придава
впечатляващи 3D ефекти върху отпечатвания материал.“ и др. под.
Съгласно представената информация във Формуляра за кандидатстване, както и във връзка със
заявените за закупуване активи по проекта, се обуславя реализиране на дейности по проекта в
областта на печатане, разролване и щанцоване на продукти. Също така, видно от представената в
Бизнес плана (Приложение Е) информация и прогнозни данни, със заявените по проекта
инвестиции ще се повиши капацитета на кандидата в предоставяне на услуги по печат, разролване
и щанцоване на продукти (алуминиево и хартиено фолио).
Във връзка с посоченото, видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване в
цялост, както и от представените към проекта документи е, че кандидатът е заявил подкрепа по
проекта за друг код на икономическа дейност, различен от кода на основна икономическа дейност
за 2017 г. на кандидата – 46.90 „Неспециализирана търговия на едро“.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква и-1) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение е представен оторизиращ документ, който е на чужд език и не е
придружен от превод на български език, във връзка с удостоверяване на изискването за
предоставяне на оферта от производител или първи доставчик по отношение на оферираните от
„Мила флор" ЕООД активи по бюджетни редове: 3.1. „Полуавтоматична кантираща машина“, 3.2.
„Полуавтоматична фрезова кантираща машина“ и 3.3. „ЛИНИЯ ЗА АВТОМАТИЧНО КРОЕНЕ НА
ПЛОСКОСТИ С ЦЕНТЪР С ЦПУ“.
Съгласно т. 24. от Условията за кандидатстване, букви и) и и-1), кандидатите по процедурата
следва да представят декларация от производител/оторизиращ документ, издаден от
производителя на първия доставчик/договор за търговско представителство между производител и
първи доставчик, от които да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от
производител или първи доставчик за всяка отделна инвестиция на кандидата в активи (ДМА и
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ДНА).
Допълнително, в т. 23. „Начин на подаване на проектните предложения/концепциите за проектни
предложения“ от Условията за кандидатстване е посочено, че „Всички документи се представят на
български език без корекции. Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в превод
на български език.“
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил
допълнително изискания превод на български език на представения към проектното предложение
оторизиращ документ, от който да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от
производител или първи доставчик по отношение на оферираните от „Мила флор" ЕООД активи по
бюджетни редове: 3.1. „Полуавтоматична кантираща машина“, 3.2. „Полуавтоматична фрезова
кантираща машина“ и 3.3. „ЛИНИЯ ЗА АВТОМАТИЧНО КРОЕНЕ НА ПЛОСКОСТИ С ЦЕНТЪР С ЦПУ“.
Във връзка с посоченото, за нито един актив от бюджета на проекта не са представени съгласно
изискванията оторизиращи документи по буква и-1) на Условията за кандидатстване.
Съгласно т. 24. от Условията за кандидатстване, буква и-1), трето поле „Важно“ – „Проектното
предложение ще бъде отхвърлено в случаите, когато за нито един актив не са представени/не са
представени съгласно изискванията документите по буква и/ и/или и-1/.“
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случаите когато след допълнителното им
изискване за нито един актив не са представени/не са представени съгласно изискванията
оторизиращи документи, проектното предложение се отхвърля.
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2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, букви й) и к) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 11, № 12 и № 13 от Критериите за оценка
на административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение са представени: Счетоводен баланс за 2015, 2016 и 2017 г., Отчет за
приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности
за 2015, 2016 и 2017 г. и Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за
труд за 2015, 2016 и 2017 г., които не са заверени от Националния статистически институт (НСИ).
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил
допълнително изисканите: Счетоводен баланс (индивидуален) за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени
от НСИ, Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и
икономически дейности за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от НСИ и Отчет за заетите лица,
средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от НСИ.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 9. „Минимален и
максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект“ и т. 16.
„Приложим режим на минимални/държавни помощи“ от Условията за кандидатстване по
процедурата, както и на Критерий № 4 от Критериите за оценка на допустимостта на
проекта (Приложение И към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 9 и т. 16 от Условията за кандидатстване, по настоящата процедура кандидатите сами
избират ЕДИН измежду двата приложими режими на държавна/минимална помощ съобразно
спецификата на проекта. В тази връзка дейностите по настоящата процедура могат да бъда
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изпълнявани по преценка на кандидата:
- при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ съгласно Регламент на
Комисията (ЕС) № 651/2014 или
- при условията и праговете за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Също така, в т. 9 от Условията за кандидатстване, в поле „Важно“, е посочено, че „Комбинирането
на двата режима на помощ в рамките на едно проектно предложение е недопустимо. В тази връзка
при заявяването на разходи в т. 5 „Бюджет“ кандидатите следва внимателно да проверят дали
всички разходи по проекта са заявени под един режим на помощ. В случай на неспазване на
посоченото изискване, проектното предложение се отхвърля.“
В т. 5 „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване, кандидатът е заявил разходи при приложим
режим "регионална инвестиционна помощ" (за ДМА по бюджетни редове от 2.1. до 2.3. вкл.), както
и разходи при приложим режим "de minimis" (минимална помощ) (за ДНА по бюджетен ред 6.1.), с
което не са спазени изискванията на т. 9 и т. 16 от Условията за кандидатстване.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се
отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква ж) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение не е представен Бизнес план – попълнен по образец (Приложение Е
към Условията за кандидатстване по процедурата). Вместо това е представен документ, озаглавен
„Бизнес план“, в който е описана историята на предприятието, основни дейности, основни
произвеждани продукти, описание на производствения процес и др.
Съгласно т. 24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква ж), поле
„Важно“ от Условията за кандидатстване по процедурата и Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към Условията за
кандидатстване): „В случай че не е представен Бизнес план (Приложение Е) или не е представен в
изискуемия образец, документът 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. 13.1. „Допустими
дейности“, подточка 2) и т. 17. „Хоризонтални политики“ от Условията за кандидатстване
по процедурата, както и на Критерий № 6 от Критериите за оценка на допустимостта на
проекта (Приложение И към Условията за кандидатстване):
Във Формуляра за кандидатстване не е представена информация и обосновка относно
съответствието на проектното предложение с хоризонталните политики, залегнали в 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.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
80

68

BG16RFOP0022.040-1377

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЧЕЛСИ ЕТ

Подобряване на
производствения
капацитет в ЕТ Георги
Иванов - Челси

изисквания в критериите за оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се
отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква и-1) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение, относно изискването за предоставяне на оферта от производител
или първи доставчик за всяка отделна инвестиция на кандидата в активи (ДМА) по редове от 2.1.
до 2.27. вкл. в т. 5. „Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване, са представени документи
(сертификати за произход, декларации за съответствие с европейски норми и др. под.), които са
на чужд език без да са придружени от превод на български език. Допълнително, посочените
документи не са сред изброените в т. 24, буква и-1/ от Условията за кандидатстване допустими
документи.
Съгласно т. 24. от Условията за кандидатстване, букви и) и и-1), кандидатите по процедурата
следва да представят декларация от производител/оторизиращ документ, издаден от
производителя на първия доставчик/договор за търговско представителство между производител и
първи доставчик, от които да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от
производител или първи доставчик за всяка отделна инвестиция на кандидата в активи (ДМА и
ДНА).
Допълнително, в т. 23. „Начин на подаване на проектните предложения/концепциите за проектни
предложения“ от Условията за кандидатстване е посочено, че „Всички документи се представят на
български език без корекции. Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в превод
на български език.“
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил
допълнително изисканите декларация от производител/оторизиращ документ, издаден от
производителя на първия доставчик/договор за търговско представителство между производител и
първи доставчик, от които да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от
производител или първи доставчик за всички инвестиции в активи (ДМА) по редове от 2.1. до 2.27.
вкл. по т. 5. „Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване. Вместо това, кандидатът е представил
преводи на български език на първоначално представените към проекта документи (сертификати
за произход, декларации за съответствие с европейски норми и др. под.), от които преводи е
видно, че представените документи не са сред изброените в т. 24, буква и-1/ от Условията за
кандидатстване допустими документи - декларация от производител/оторизиращ документ,
издаден от производителя на първия доставчик/договор за търговско представителство между
производител и първи доставчик.
В т. 1 от изпратеното до кандидата искане е посочено, че се изисква оферта за всички активи по
редове от 2.1. до 2.27. вкл. на бюджета на проекта, придружена от оторизиращ документ - „1.
Оферта от производител или първи доставчик за заложените инвестиции в активи по следните
бюджетни редове от т. 5. Бюджет на Формуляра за кандидатстване: от 2.1. до 2.27. включително, с
предложена цена от производителя/първия доставчик, придружена от Декларация от
производител/оторизиращ документ, издаден от производителя на първия доставчик/договор за
търговско представителство между производител и първи доставчик, от които да е видно, че е
спазено изискването за предоставяне на оферта от производител или първи доставчик –
прикачени в ИСУН 2020.“
Във връзка с посоченото, за нито един актив от бюджета на проекта не са представени съгласно
изискванията оторизиращи документи по буква и-1) на Условията за кандидатстване.
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Съгласно т. 24. от Условията за кандидатстване, буква и-1), трето поле „Важно“ – „Проектното
предложение ще бъде отхвърлено в случаите, когато за нито един актив не са представени/не са
представени съгласно изискванията документите по буква и/ и/или и-1/.“
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случаите когато след допълнителното им
изискване за нито един актив не са представени/не са представени съгласно изискванията
оторизиращи документи, проектното предложение се отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква з) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение е представена подписана с Квалифициран електронен подпис
непопълнена (празен образец) на Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и
ДНА (Приложение Ж).
Съгласно т. 24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква з) от
Условията за кандидатстване по процедурата: „В Приложение Ж кандидатите следва да посочат
минимални технически и/или функционални характеристики на предвидените за закупуване
дълготрайни материални и нематериални активи, без да указват марки, модели и други конкретни
технически спецификации, които насочват към определени производители, марки и модели. В
случай че не е представена Техническа спецификация (Приложение Ж) или не е представена
съгласно изискванията, документът не може да бъде допълнително изискван от кандидатите, тъй
като допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на качеството на проектното
предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ. Непредставянето на
документа/съгласно изискванията ще доведе до отхвърляне на проектното предложение.“
Във връзка с посоченото, приложената към проектното предложение непопълнена (празен
образец) Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА (Приложение Ж) не
е представена съгласно изискванията на Условията за кандидатстване по процедурата.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): непредставянето на Техническа спецификация
(Приложение Ж) съгласно изискванията ще доведе до отхвърляне на проектното предложение.
2. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
7 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в
една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната
технологична интензивност, като допустимите групи сектори са изчерпателно изброени в т. 11.1,
подточка 5) от Условията за кандидатстване.
Кодът на основна икономическа дейност на кандидата следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил код - 15.12 „Производство на куфари, чанти и други
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изделия за пътуване, сарашки и седларски изделия“.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второ поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на
основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е недопустим, проектното предложение се
отхвърля.“
Оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния статистически институт (НСИ)
кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите, подали проектни предложения
по процедура, като по отношение на „АРТ-93“ ООД от страна на НСИ е посочен код за 2017 г. –
47.72 "Търговия на дребно с обувки и кожени изделия".
Посоченият код на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата не попада сред
допустимите групи сектори на НСНМСП 2014-2020, изчерпателно изброени в т. 11.1, подточка 5)
от Условията за кандидатстване.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
8 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на
основна икономическа дейност за 2017 г.
Кодът на икономическата дейност, 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, като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване,
кандидатът е посочил код - 22.22 „Производство на опаковки от пластмаси“.
Същият код - 22.22 „Производство на опаковки от пластмаси“, е посочен от кандидата и като негов
код на основна икономическа дейност за 2017 г. в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на
организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). …В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г.
кодът на основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във
Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция в т. 2
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„Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.
В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г. кодът на основна
икономическа дейност на кандидата е допустим, но кандидатът е заявил подкрепа за друг код на
икономическа дейност и посоченото e видно от информацията, представена във Формуляра за
кандидатстване, проектното предложение се отхвърля.“
Във връзка с посоченото, оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния
статистически институт (НСИ) кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите,
подали проектни предложения по процедура. По отношение на „ХИК-91 - ПАЦЕВ С-ИЕ“ СД от
страна на НСИ е посочен код за 2017 г. - 22.21 "Производство на листове, плочи, тръби и профили
от пластмаси“, който е различен от кода, посочен в т. 2 на Формуляра за кандидатстване – 22.22
„Производство на опаковки от пластмаси“.
Във Формуляра за кандидатстване е посочено „ХИК-91 - Пацев с-ие СД е създадена през 1991
година като основна дейност на фирмата е производството и продажбата на полиетиленови фолия,
полипропиленови тъкани торби,включително и промазани, полипропиленови касетъчно-вентилни
тъкани торби тип AdStar, Биг бегс торби, торби за смет на ролка, както и полипропиленови
канапи.“, „Проектът е свързан с разширяване на производствения капацитет на съществуващ
стопански обект, чрез закупуване на Многотипна фалтираща машина за ПЕ торби на ролка - 1 бр
и. Флексографска печатна преса – 1 бр. В организацията към момента се произвеждат ПЕ торби за
смет, които ще увеличат производството си, поради нараснало търсене от клиенти.“, „Дейността за
подобряване на производствения капацитет на ХИК-91-Пацев с-ие СД ще бъде изпълнена, чрез
придобиване на следните дълготрайни материални активи: Многотипна фалтираща машина за ПЕ
торби на ролка -1 бр и. Флексографска печатна преса –1 бр. Проектът се изпълнява в режим
Регионална инв. помощ и е насочен към увеличаване на производствения капацитет, чрез
разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект. Вследствие на инвестицията ще се
произвеждат двойно по-голямо количество от торби за смет на ролка от рециклиран полиетиленов
/ПЕ/ филм…“, „В ХИК-91-Пацев с-ие СД има въведена в експлоатация Многотипна фалтираща
машина за ПЕ торби на ролка -1 бр., която е с недостатъчен капацитет за задоволяване на
търсенето от клиенти на торби за смет. Със закупуването на втора такава машина ще се удвои
производството на следните асортименти: прави или фалтирани ПЕ торби с различни размери на
ролка с перфорация за откъсване, с последващо прегъване на филма преди формиране на
крайната ролка, прави или фалтирани ПЕ торби с различни размери на ролка с перфорация за
откъсване, с отчитане на печат, с последващо прегъване на филма преди формиране на крайната
ролка.“ и др. под.
Съгласно представената информация във Формуляра за кандидатстване, както и във връзка със
заявените за закупуване активи по проекта, се обуславя реализиране на дейности по проекта в
областта на производството на торби за смет на ролка от рециклиран полиетиленов /ПЕ/ филм.
Също така, видно от представената в Бизнес плана (Приложение Е) информация и прогнозни
данни, със заявените по проекта инвестиции ще се повиши капацитета на кандидата в
производството на „Продукти ПЕ - фолио и торби“ и „ПП торби“.
Във връзка с посоченото, видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване в
цялост, както и от представените към проекта документи е, че кандидатът е заявил подкрепа по
проекта за друг код на икономическа дейност (22.22 „Производство на опаковки от пластмаси“),
различен от кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата – 22.21 "Производство
на листове, плочи, тръби и профили от пластмаси“.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
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отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква и-1) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение, относно изискването за предоставяне на оферта от производител
или първи доставчик за всяка отделна инвестиция на кандидата в активи (ДМА и ДНА) по редове
от 3.1. до 3.4. вкл. и от 6.1. до 6.8. вкл. в т. 5. „Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване, е
представен документ, издаден от „Veracomp“ EOOD, на чужд език без да е придружен от превод на
български език.
Съгласно т. 24. от Условията за кандидатстване, букви и) и и-1), кандидатите по процедурата
следва да представят декларация от производител/оторизиращ документ, издаден от
производителя на първия доставчик/договор за търговско представителство между производител и
първи доставчик, от които да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от
производител или първи доставчик за всяка отделна инвестиция на кандидата в активи (ДМА и
ДНА).
Допълнително, в т. 23. „Начин на подаване на проектните предложения/концепциите за проектни
предложения“ от Условията за кандидатстване е посочено, че „Всички документи се представят на
български език без корекции. Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в превод
на български език.“
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил превод на
български език на първоначално представения към проекта документ, издаден от „Veracomp“
EOOD, от който е видно, че документът е издаден от оторизиран дистрибутор на производителя, а
не от самия производител, като никъде в представеният оторизационен документ не се съдържа
информация, съгласно която дистрибуторът да нямат право на продажба на краен клиент. Предвид
описаното, не е удостоверено, че приложената оферта е издадена от първи доставчик, тъй като не
е представен някой от документите, изброени в т. 24, буква и-1/ от Условията за кандидатстване,
като допустими, а именно: декларация от производител/оторизиращ документ, издаден от
производителя на първия доставчик/договор за търговско представителство между производител и
първи доставчик.
Допълнително, в т. 6 от изпратеното до кандидата уведомление за установени нередовности, във
второ поле „Важно“, е посочено, че „В случай че с представяне на горепосочения документ не се
удостоверява, че е спазено изискването за представяне на оферта от производител или първи
доставчик, следва да представите нова Оферта/Оферти за горепосочените активи, придружена от
Декларация от производител/Оторизиращ документ, издаден от производителя на първия
доставчик/Договор за търговско представителство между производител и първи доставчик трябва
да бъде подписан от лице с представителна власт по отношение на производителя.“
Във връзка с посоченото, за нито един актив от бюджета на проекта не са представени съгласно
изискванията оторизиращи документи по буква и-1) на Условията за кандидатстване.
Съгласно т. 24. от Условията за кандидатстване, буква и-1), трето поле „Важно“ – „Проектното
предложение ще бъде отхвърлено в случаите, когато за нито един актив не са представени/не са
представени съгласно изискванията документите по буква и/ и/или и-1/.“
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случаите когато след допълнителното им
изискване за нито един актив не са представени/не са представени съгласно изискванията
оторизиращи документи, 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“, букви й), к) и л) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 11, № 12, № 13 и № 14 от Критериите за
оценка на административното съответствие на проектните предложения (Приложение И
към Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение са представени: Счетоводен баланс за 2015, 2016 и 2017 г., Отчет за
приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности
за 2015, 2016 и 2017 г., Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за
труд за 2015, 2016 и 2017 г. и Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за 2015, 2016 и
2017 г., които не са заверени от Националния статистически институт (НСИ).
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил
допълнително изисканите: Счетоводен баланс (индивидуален) за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени
от НСИ, Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и
икономически дейности за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от НСИ, Отчет за заетите лица,
средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от НСИ
и Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от НСИ. В
отговор на изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил
архивирана папка с наименование "GFO-2015,2016,2017-NSI.rar", която е празна.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
8 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на
основна икономическа дейност за 2017 г.
Кодът на икономическата дейност, 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, като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване,
кандидатът е посочил код - 10.72 „Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия“.
Същевременно, в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от
Формуляра за кандидатстване, кандидатът е посочил друг код на основна икономическа дейност за
2017 г. на дружеството - 10.86 „Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни“,
който е различен от посочения код на проекта - 10.72 „Производство на сухари, бисквити и сухи
сладкарски изделия“.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). …В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г.
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кодът на основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във
Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция в т. 2
„Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.
В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г. кодът на основна
икономическа дейност на кандидата е допустим, но кандидатът е заявил подкрепа за друг код на
икономическа дейност и посоченото e видно от информацията, представена във Формуляра за
кандидатстване, проектното предложение се отхвърля.“
Във връзка с посоченото, оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния
статистически институт (НСИ) кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите,
подали проектни предложения по процедура. По отношение на „СЛЪНЧО“ АД от страна на НСИ е
посочен код за 2017 г. - 10.86 „Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни“,
който съответства на кода на организацията, посочен в т. 2 на Формуляра за кандидатстване, но е
различен от заявения код на проекта - 10.72 „Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски
изделия“.
Във Формуляра за кандидатстване е посочено „От 1979 г. „Слънчо” АД е производител на детски
храни, пшенични пръчици и зърнени храни.“, „Към момента обаче, голяма част от наличното
оборудване за производство на екструдирани продукти /пшенични пръчици/ е остаряло, ниско
ефективно и с недостатъчна производителност. За да може да предложи продукцията си на
външните пазари и да разшири пазарния си дял, дружеството трябва да обезпечи всички
изисквания за производствен и технологичен капацитет, като паралелно с това съблюдава всички
норми за качество и безопасност на продуктите. В тази връзка, след направен одит на
технологичните процеси бяха определени за закупуване машини и оборудване, които да позволят
увеличаване на производствения капацитет, подобряване на качеството, постигане на поефективно производство и на по-добра рентабилност на дружеството.“, „Всяка една от машините,
предвидени за закупуване ще допринесе за подобряване на производствения процес в
съществуващия цех за производство на екструдирани продукти, до увеличаване на
производствения капацитет на дружеството и до създаване на експортен потенциал, с цел
разширяване на пазарните позиции и подобряване финансовата рентабилност и стабилност на
предприятието.“, „Слънчо АД е производител на екструдирани продукти от 1979 г. като
произвежданите продукти- пшеничени пръчици "Слънчо" са емблематичен продукт за българския
пазар. Един от основните проблеми, които възпрeпятстват развитието на "Слънчо" АД е, че голяма
част от оборудването и технологиите в предприятието са остарeли и неефктивни. Капацитетът на
част от основните машини е недостатъчен, което поставя ограничения при изпълнението на големи
поръчки. … Конкретната необходимост от изпъление на инвестиционните дейности описани в този
проект е пряко свързана с гореупоменатите проблеми. Като най-належащи инвестиции, за
преодоляване на тези проблеми са закупуване и внедряване на следните машини и оборудване:…“
и др. под.
Съгласно представената информация във Формуляра за кандидатстване, както и във връзка със
заявените за закупуване активи по проекта, се обуславя реализиране на дейности по проекта в
областта на производството на екструдирани продукти /пшенични пръчици/. Посоченото се
потвърждава и от представената в Бизнес плана (Приложение Е) информация и прогнозни данни,
със заявените по проекта инвестиции ще се повиши капацитета на кандидата в производството на
„Екструдирани продукти“.
Във връзка с посоченото, видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване в
цялост, както и от представените към проекта документи е, че кандидатът е заявил подкрепа по
проекта за друг код на икономическа дейност (10.72 „Производство на сухари, бисквити и сухи
сладкарски изделия“), различен от кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата
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– 10.86 „Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни“.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
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 № 5 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение е представена Декларация за държавни/минимални помощи
(Приложение Г), в която не е налице отбелязване по четирите обстоятелства по т. 5 от
декларацията, приложими в случай на режим „регионална инвестиционна помощ“. Видно от т. 5
„Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване, проектът ще се изпълнява при приложим режим
„регионална инвестиционна помощ“.
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не представя допълнително
изисканата Декларация за държавни/минимални помощи – попълнена по образец (Приложение Г).
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
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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 № 6 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И 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).
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 Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
3. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква и) и и-1) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение е представен единствено превод на оторизиращ документ, относно
изискването за предоставяне на оферта от производител или първи доставчик по отношение на
актива по бюджетен ред 2.1. "ЕДИН БРОЙ ВЕРТИКАЛЕН ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР С ГАБАРИТИ НА
ОБРАБОТВАНЕ СЪОТВЕТСТВАЩ ЗА ИЗРАБОТКА НА ИСТРУМЕНТАЛНА ЕКИРОВКА ЗА ИНЖЕКЦИОННО РАЗДУВНАТА ШПРИЦ МАШИНА", който превод не придружен от оригиналния оторизиращ документ
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на чужд език.
Към проектното предложение е представена оферта за актива по бюджетен ред 2.2. "ЕДИН БРОЙ
ИНЖЕКЦИОННО-РАЗДУВНА ШПРИЦ МАШИНА ЗА ЕДРОГАБАРИТНИ ДЕТАЙЛИ" от т. 5. „Бюджет“ на
Формуляра за кандидатстване, в която се съдържат характеристики на актива, които не
съответстват на посочените в Техническата спецификация на предвидените за закупуване ДМА и
ДНА (Приложение Ж) минимални технически и/или функционални характеристики. Допълнително,
към проектното предложение е представен оторизиращ документ, относно изискването за
предоставяне на оферта от производител или първи доставчик по отношение на актива по
бюджетен ред 2.2. "ЕДИН БРОЙ ИНЖЕКЦИОННО-РАЗДУВНА ШПРИЦ МАШИНА ЗА ЕДРОГАБАРИТНИ
ДЕТАЙЛИ", който е на чужд език и не е придружен от превод на български език.
Към проектното предложение е представена оферта за актива по бюджетен ред 2.3. "ЕДИН БРОЙ
ПЛОСКО-ШЛИФОВЪЧНА МАШИНА С ГАБАРИТИ НА ОБРАБОТВАНЕ СЪОТВЕТСТВАЩ ЗА ИЗРАБОТКА
НА ИСТРУМЕНТАЛНА ЕКИРОВКА ЗА ИНЖЕКЦИОННО-РАЗДУВНАТА ШПРИЦ МАШИНА“ от т. 5.
„Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване, в която се съдържат характеристики на актива, които
не съответстват на посочените в Техническата спецификация на предвидените за закупуване ДМА
и ДНА (Приложение Ж) минимални технически и/или функционални характеристики.
Към проектното предложение е представен оторизиращ документ, относно изискването за
предоставяне на оферта от производител или първи доставчик по отношение на актива по
бюджетен ред 4.1. "ЕДИН БРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА ИЗДЕЛИЯ И
УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРТИКАЛНИЯ ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР“, който не е подписан от лице с
представителна власт по отношение на производителя и/или първия доставчик, съгласно
изискването на Условията за кандидатстване по процедурата. Допълнително, към проекта не е
представен и оторизиращ документ относно лиценза „CAMWorks Milling Professional“, част от актива
по бюджетен ред 4.1. "ЕДИН БРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА ИЗДЕЛИЯ И
УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРТИКАЛНИЯ ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР“.
Съгласно т. 24. от Условията за кандидатстване, букви и), кандидатите по процедурата следва да
представят оферта от производител или първи доставчик за всяка отделна инвестиция на
кандидата в активи (ДМА и ДНА), с предложена цена от производителя/първия доставчик.
Също така, съгласно т. 24. от Условията за кандидатстване, букви и) и и-1), кандидатите по
процедурата следва да представят декларация от производител/оторизиращ документ, издаден от
производителя на първия доставчик/договор за търговско представителство между производител и
първи доставчик, от които да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от
производител или първи доставчик за всяка отделна инвестиция на кандидата в активи (ДМА и
ДНА).
Допълнително, в т. 23. „Начин на подаване на проектните предложения/концепциите за проектни
предложения“ от Условията за кандидатстване е посочено, че „Всички документи се представят на
български език без корекции. Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в превод
на български език.“
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил
допълнително изисканите: Декларация от производител/оторизиращ документ, издаден от
производителя на първия доставчик/договор за търговско представителство между производител и
първи доставчик, от които да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от
производител или първи доставчик по отношение на оферирания актив по бюджетен ред 2.1.
"ЕДИН БРОЙ ВЕРТИКАЛЕН ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР С ГАБАРИТИ НА ОБРАБОТВАНЕ СЪОТВЕТСТВАЩ ЗА
ИЗРАБОТКА НА ИСТРУМЕНТАЛНА ЕКИРОВКА ЗА ИНЖЕКЦИОННО-РАЗДУВНАТА ШПРИЦ МАШИНА";
Оферта от производител или първи доставчик за заложените инвестиции в активи по следния
бюджетен ред от т. 5. Бюджет на Формуляра за кандидатстване: 2.2. "ЕДИН БРОЙ ИНЖЕКЦИОННО89

РАЗДУВНА ШПРИЦ МАШИНА ЗА ЕДРОГАБАРИТНИ ДЕТАЙЛИ", с предложена цена от
производителя/първия доставчик, придружена от Декларация от производител/оторизиращ
документ, издаден от производителя на първия доставчик/договор за търговско представителство
между производител и първи доставчик, от които да е видно, че е спазено изискването за
предоставяне на оферта от производител или първи доставчик; Превод на български език на
представения към проектното предложение оторизиращ документ, от които да е видно, че е
спазено изискването за предоставяне на оферта от производител или първи доставчик по
отношение на актива по бюджетен ред: 2.2. "ЕДИН БРОЙ ИНЖЕКЦИОННО-РАЗДУВНА ШПРИЦ
МАШИНА ЗА ЕДРОГАБАРИТНИ ДЕТАЙЛИ"; Оферта от производител или първи доставчик за
заложения в инвестиции активи по следния бюджетен ред от т. 5. Бюджет на Формуляра за
кандидатстване: 2.3. "ЕДИН БРОЙ ПЛОСКО-ШЛИФОВЪЧНА МАШИНА С ГАБАРИТИ НА ОБРАБОТВАНЕ
СЪОТВЕТСТВАЩ ЗА ИЗРАБОТКА НА ИСТРУМЕНТАЛНА ЕКИРОВКА ЗА ИНЖЕКЦИОННО-РАЗДУВНАТА
ШПРИЦ МАШИНА“, с предложена цена от производителя/първия доставчик, придружена от
Декларация от производител/оторизиращ документ, издаден от производителя на първия
доставчик/договор за търговско представителство между производител и първи доставчик, от
които да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от производител или първи
доставчик и Декларация от производител/оторизиращ документ, издаден от производителя на
първия доставчик/договор за търговско представителство между производител и първи доставчик,
от които да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от производител или
първи доставчик по отношение на актива по бюджетен ред: 4.1. "ЕДИН БРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРАН
СОФТУЕР ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА ИЗДЕЛИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРТИКАЛНИЯ ОБРАБОТВАЩ
ЦЕНТЪР“.
Във връзка с посоченото, за нито един актив от бюджета на проекта не са представени съгласно
изискванията документите по буква и) и/или и-1) на Условията за кандидатстване.
Съгласно т. 24. от Условията за кандидатстване, буква и-1), трето поле „Важно“ – „Проектното
предложение ще бъде отхвърлено в случаите, когато за нито един актив не са представени/не са
представени съгласно изискванията документите по буква и/ и/или и-1/.“
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случаите когато след допълнителното им
изискване за нито един актив не са представени/не са представени съгласно изискванията оферта
и/или оторизиращ документ, проектното предложение се отхвърля.
4. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, букви й), к) и л) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 11, № 12, № 13 и № 14 от Критериите за
оценка на административното съответствие на проектните предложения (Приложение И
към Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение не са представени: Счетоводен баланс (индивидуален) за 2015, 2016
и 2017 г. – заверени от НСИ, Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите
по видове и икономически дейности за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от НСИ, Отчет за заетите
лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от
НСИ и Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от НСИ.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил
допълнително изисканите: Счетоводен баланс (индивидуален) за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени
от НСИ, Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и
икономически дейности за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от НСИ, Отчет за заетите лица,
средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от НСИ
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и Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от НСИ.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
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5. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1. „Допустими
дейности“, подточка 2) и т. 17. „Хоризонтални политики“ от Условията за кандидатстване
по процедурата, както и на Критерий № 6 от Критериите за оценка на допустимостта на
проекта (Приложение И към Условията за кандидатстване):
Във Формуляра за кандидатстване не е представена обосновка 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.
В т. 11.2. „Съответствие на проекта с хоризонталните политики на ЕС“ от Формуляра за
кандидатстване кандидатът е цитирал единствено пояснението към самата т. 11.2. от Формуляра за
кандидатстване - „1)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; 2) 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.)“, като липсва
изискуемата обосновка относно посоченото обстоятелство.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се
отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква и-1) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение е представен оторизиращ документ, във връзка с изискването за
предоставяне на оферта от производител или първи доставчик по отношение на актива по
бюджетен ред 3.1. „Технологична линия за асемблиране“ от т. 5. „Бюджет“ на Формуляра за
кандидатстване, който е на чужд език и не е придружен от превод на български език.
Съгласно т. 24. от Условията за кандидатстване, букви и) и и-1), кандидатите по процедурата
следва да представят декларация от производител/оторизиращ документ, издаден от
производителя на първия доставчик/договор за търговско представителство между производител и
първи доставчик, от които да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от
производител или първи доставчик за всяка отделна инвестиция на кандидата в активи (ДМА и
ДНА).
Допълнително, в т. 23. „Начин на подаване на проектните предложения/концепциите за проектни
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предложения“ от Условията за кандидатстване е посочено, че „Всички документи се представят на
български език без корекции. Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в превод
на български език.“
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил
допълнително изискания превод на български език на представения към проектното предложение
оторизиращ документ, от който да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от
производител или първи доставчик по отношение на актива по бюджетен ред 3.1. „Технологична
линия за асемблиране“ от т. 5. „Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване.
Във връзка с посоченото, за нито един актив от бюджета на проекта не са представени съгласно
изискванията оторизиращи документи по буква и-1) на Условията за кандидатстване.
Съгласно т. 24. от Условията за кандидатстване, буква и-1), трето поле „Важно“ – „Проектното
предложение ще бъде отхвърлено в случаите, когато за нито един актив не са представени/не са
представени съгласно изискванията документите по буква и/ и/или и-1/.“
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случаите когато след допълнителното им
изискване за нито един актив не са представени/не са представени съгласно изискванията
оторизиращи документи, проектното предложение се отхвърля.
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, букви й), к) и л) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 11, № 12, № 13 и № 14 от Критериите за
оценка на административното съответствие на проектните предложения (Приложение И
към Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение са представени: Счетоводен баланс за 2015, 2016 и 2017 г., Отчет за
приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности
за 2015, 2016 и 2017 г. и Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за 2015, 2016 и 2017 г.,
които не са заверени от Националния статистически институт (НСИ).
Към проектното предложение не са представени Отчет за заетите лица, средствата за работна
заплата и други разходи за труд за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от НСИ. В т. 12 „Прикачени
електронно подписани документи“, поле „Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и
други разходи за труд за 2015, 2016 и 2017 г.“ на Формуляра за кандидатстване е прикачен файл с
наименование „Отчет за заети лица.rar“, в който се съдържат само Квалифицирани електронни
подписи, без съответните документи.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил
допълнително изисканите: Счетоводен баланс (индивидуален) за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени
от НСИ, Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и
икономически дейности за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от НСИ, Отчет за заетите лица,
средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от НСИ
и Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от НСИ.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
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1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
6 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
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Съгласно т. 11.1, подточка 4) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са реализирали нетни приходи от продажби общо
за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от
категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Категория на предприятието - Нетни приходи от продажби:
Микро предприятие ≥ 210 000 лева;
Малко предприятие ≥ 750 000 лева;
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева.
В бележка под линия № 11 в Условията за кандидатстване относно посоченото изискване е
пояснено, че за изчисленията се вземат предвид данните към Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от
оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от
приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2015, 2016 и 2017 години.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Категория/статус на предприятието“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил, че предприятието е „средно“.
Допълнително, в представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по
чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), в т. 3 от същата, кандидатът е
декларирал, че представляваното от него предприятие, съгласно чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП има статус
на „средно предприятие“.
Видно от представените към проекта заверени от НСИ Отчети за приходите и разходите за 2015,
2016 и 2017 години, сборът от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от
приходната им част е общо – 1 259 000 лв.
Посоченото не отговаря на изискването при категория на предприятието-кандидат „средно
предприятие“, същото да е реализирало нетни приходи от продажби общо за последните три
приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) ≥ 3 000 000 лева.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
8 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на
основна икономическа дейност за 2017 г.
Кодът на икономическата дейност, 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, като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване,
кандидатът е посочил код - 62.09 „Други дейности в областта на информационните технологии“.
Същият код - 62.09 „Други дейности в областта на информационните технологии“, е посочен от
кандидата и като негов код на основна икономическа дейност за 2017 г. в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
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предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). …В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г.
кодът на основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във
Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция в т. 2
„Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.
В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г. кодът на основна
икономическа дейност на кандидата е допустим, но кандидатът е заявил подкрепа за друг код на
икономическа дейност и посоченото e видно от информацията, представена във Формуляра за
кандидатстване, проектното предложение се отхвърля.“
Във връзка с посоченото, оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния
статистически институт (НСИ) кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите,
подали проектни предложения по процедура. По отношение на „МОДОДЕКС“ ЕООД от страна на
НСИ е посочен код за 2017 г. - 61.90 „Други далекосъобщителни дейности“, който е различен от
кода, посочен в т. 2 на Формуляра за кандидатстване – 62.09 „Други дейности в областта на
информационните технологии“.
Във Формуляра за кандидатстване е посочено „Проектното предложение предвижда мерки за
разширяване на обхвата и качеството на предоставяните от компанията услуги, а именно: 1)
доставка и монтаж на система за предоставяне на достъп до високоскоростен интернет на част от
територията на общини Венец и Каолиново, област Шумен, в лицето на 3 магистрални оптични
трасета (общо 41 082 м.), обхващащи 14 населени места с 4565 потенциални
потребители*:…Системата ще позволи на 500 абоната достъп до високоскорестен оптичен интернет
(включително и на бизнес и обществени организации) от гореспоменатите населени места,
посредством свързването им към магистралната оптична мрежа (със средно оптичен кабел 150
м./клиент) и множество абонати (минимум 230), в по-трудно достъпни райони, в близост до
изградените трасета, достъп до безжично предаван интернет. 2) доставка на оборудване за
поддръжката на системата и осигуряване на високо качество на интернет услугата: - оптичен
мултимер за диагностика на мрежата, за измерване на дължина и затихване на оптичен кабел; сплайс машина за заваряване на оптични влакна, в случай на авария;“, „Специфични цели: 1.
Предоставяне на достъп до интернет предаван по въздух до 230 абоната, и високоскоростен
оптичен интернет до 500 абоната, посредством доставка и монтаж на система за предоставяне на
високоскоростен оптичен интернет с обща площ от 116 082 м. (41 082 м. оптичен магистрален
кабел, 75 000 м. оптичен кабел до крайни потребители, и прилежащите свързващи елементи,
включително и 4 бр. UPS Захранване, 4 бр. OLT 8 port, 10 бр. OLT 4 port, 52 бр. SFP за OLT, 2 бр.
агрегат) и 500 бр. оптични приемника (ONU), и поставяне на антени (собственост на кандидата) за
разпръскване на сигнала към по-трудно достъпни и близкиза изградената мрежа места. 2.
Oсигуряване на необходимото оборудване за качествена поддръжката на системата по време на
работа, и съответно за предоставяне на качествени услуги в лицето на: - доставка на 1 бр.
оптичен мултимер - доставка на 1 бр. сплайс машина.“, „Достигане до и предоставяне на достъп до
високоскоросен интернет на минимум 500 абоната и достигане до и предоставяне на достъп до
качествен въздушнопредаван интернет (благодарени на ползвани отклонения от изградената по
проекта отпична мрежа) на минимум 230 абоната. Увеличение на приходите от продажба на
интернет с 175 200 лв. годишно. Създавадена нова услуга "Едногодишен лиценз за ползване на
система за мониторинг и диагностика на мрежова инфраструктура с модул за управление на
работния процес", която ще бъде предмет на износ. Услугата ще диферсифицира продуктовия микс
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на фирмата и позволяваща стъпването на външния пазар. Благодарение на нея ще бъдат
увеличени приходите от продажба с 42 000 лв. годишно.“ и др. под.
Съгласно представената информация във Формуляра за кандидатстване, както и във връзка със
заявените за закупуване активи по проекта, се обуславя реализиране на дейности по проекта в
областта на предоставяне на достъп до интернет, предаван по въздух, и високоскоростен оптичен
интернет. Също така, видно от представената в Бизнес плана (Приложение Е) информация и
прогнозни данни, със заявените по проекта инвестиции ще се повиши капацитета на кандидата в
„Предоставяне на месечен достъп до интернет“ и „Едногодишен лиценз за ползване на система за
мониторинг и диагностика на мрежова инфраструктура с модул за управление на работния
процес“.
Във връзка с посоченото, видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване в
цялост, както и от представените към проекта документи е, че кандидатът е заявил подкрепа по
проекта за друг код на икономическа дейност, различен от кода на основна икономическа дейност
за 2017 г. на кандидата – 61.90 „Други далекосъобщителни дейности“.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13.1. „Допустими
дейности“, подточка 2) и т. 17. „Хоризонтални политики“ от Условията за кандидатстване
по процедурата, както и на Критерий № 6 от Критериите за оценка на допустимостта на
проекта (Приложение И към Условията за кандидатстване):
Във Формуляра за кандидатстване не е представена информация и обосновка относно
съответствието на проектното предложение с хоризонталните политики, залегнали в чл. 7 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 Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се
отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.2 „Критерии за недопустимост на
кандидатите“, подточка 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
13 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Съгласно данните във Формуляра за кандидатстване „ТРУД АД произвежда широка гама плътни и
лекотегловни огнеупорни изделия и материали, както и клинкерни изделия.“, „Предприятието
разполага с 2 тунелни пещи с капацитет на производство съответно 15 000 и 50 000 тона годишно
и собствен железопътен коловоз. Територията на завода обхваща 72 000 м2, от които
производствената площ заема 9 000 м2. С цел подобряване на качеството на продукцията
компанията инвестира непрестанно в оборудване, подобряване на условията на работа и обучение
на персонала. Висококвалифицирания екип от инженери, механици и конструктори работи за
усъвършенстване и внедряване на нови технологии за производство. Основните продуктови линии
в производството на ТРУД АД са: • огнеупорни изделия за индустрията; • огнеупорни изделия за
печки и камини; • клинкерни изделия.“, „Инвестиционният компонент по проекта предвижда
инвестиране във високотехнологично производствено оборудване, както следва: I. Система за
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смилане на глина - 1 бр. ... II. Инсталация за дозиране и смесване на насипни материали и
автоматизирана система за управление на технологичните процеси (АСУТП) - 1 бр.“,
„Новопридобитите ДМА ще повишат производствения капацитет на предприятието и ще позволят
да се повиши качеството на произвежданата продукция. Новата технологична инфраструктура ще
позволи да се стартира производството на сложни изделия с висока принадена стойност. Ще се
реализира енергоефективна производствена система поради високия клас на предвиденото за
закупуване оборудване.“, „Технологията позволява производството на керамични изделия по
полусух метод адаптиран за оползотворяване на отпадни суровини, не чрез екструдиране, а чрез
пресоване, което премахва ограниченията върху формата им и позволява премахването на редица
операции и подобрява ресурсната ефективност. Разработената технология за производство на
керамични изделия по полусух метод с използване на до 70% отпадни суровини се прилага за
първи път в България. По своята същност новата технология позволява използването на голям
брой различни суровини/ в това число и отпадъчни продукти от други производства/, като запазва
качествата на крайния продукт а в някои случаи ги подобрява.“ и др. под.
Видно от представената информация във Формуляра за кандидатстване и заявените за закупуване
активи по бюджета на проекта, по проекта се кандидатства за дейности свързани с разширяване
на капацитета на предприятието за производство на: огнеупорни изделия за индустрията;
огнеупорни изделия за печки и камини; клинкерни изделия и др. под. посоченото се потвърждава
и от представената в Бизнес плана (Приложение Е) информация и прогнозни данни.
Посочените продукти попадат в кода на основната икономическа дейност на кандидата по КИД2008: 23.20 „Производство на огнеупорни изделия“ и в заявеният по проекта код на икономическа
дейност - 23.20 „Производство на огнеупорни изделия“.
Предприятията, които извършват дейност, попадаща в обхвата на приложение I на Директивата
2003/87/ЕО имат издадени разрешителни за търговия с квоти за емисии на парникови газове
Европейската комисия поддържа регистър на всички инсталации, с издадено разрешително.
Регистърът
е
достъпен
на
следния
интернет
адрес:
http://ec.europa.eu/environment/ets/napInstallationInformation.do?registryName=Bulgaria&napId=199
14&allowancesForReserve=1836333&action=napHistoryParams&commitmentPeriodCode=2&allowances
ForOperators=100060612&commitmentPeriodDesc=Phase+3+2013-2020&TITLESORTcurrentSortSettings-status-H=A&currentSortSettings=status%20DESC.
По отношение на кандидата „ТРУД“ АД от регистъра е видно, че предприятието има издадено
разрешително за търговия с квоти, като в регистъра е включено с основната си дейност:
Производство на керамични изделия.
Съгласно т. 11.2, подточка 5), поле „Важно“ от Условията за кандидатстване по процедурата:
„Кандидати, включени в посочения регистър могат да кандидатстват по настоящата процедура, но
само ако основната им икономическа дейност е различна от тази, осъществявана в рамките на
инсталацията, с която са включени в регистъра. Кандидати, които са включени в регистъра на база
горивен и/или топлинен показател не могат да заявяват подкрепа за икономическа дейност
(съгласно четирицифрения код по КИД 2008 или код на ниво КПД - 6 цифри или Продком - 8
цифри), посочена в Приложение на Решение 2014/746/ЕС.“
Видно от посоченото по-горе, кандидатът е заявил подпомагане на дейностите, с които е включен
в регистъра: производство на керамични изделия.
Увеличаването на произведената продукция ще повлияе на производствения процес на
инсталацията, т.е. в резултат от изпълнението на проекта, ще бъде повлияно върху дейността на
инсталацията.
Допълнително, в Приложение I на Решение 2011/278/ЕС са дефинирани системните граници на
инсталациите, които получават безплатни квоти за емисии, като са заложени стойностите на
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съответните показатели (топлинен, горивен, технологични емисии и продуктови) и определения на
обхванатите от показателите процеси и емисии. По отношение на всяка от инсталациите се
подготвя годишен доклад за дейността на инсталацията, достъпен на сайта на Изпълнителната
агенция по опазване на околната среда. Видно от оповестеният верификационен доклад на
кандидата за 2018 г. (на следния адрес - http://www.eea.government.bg/bg/r-r/r-te/verifitsiranidokladi-19/doc-19/22.PDF), инсталацията е включена в регистъра с производствената дейност на
фирмата: производство на керамични продукти. По отношение на инсталациите, свързани с
производство на керамични продукти в Решение 2011/278/ЕС е посочено, че се включват "всички
процеси, пряко или косвено свързани с производствените етапи на: подготовка на суровините,
смесване на компонентите, оформяне, оцветяване, изсушаване и изпичане на изделията,
окончателна обработка и очистване на димните газове.". Финансирането на дейности, които
повлияват процесите, въз основа на които са определени границите на инсталацията е
недопустимо.
Инвестициите по проекта са свързани с намаляване на емисиите въглероден диоксид, оказват
влияние на потоците, водещи до емисии на парникови газове и влияят на обхванатите
количеството произведена от кандидата продукция, поради което не могат да бъдат финансирани,
защото за тях се получава безплатно разпределение на квоти. Подпомагането на заявените
инвестиции би довело до прекомерно финансиране в противовес на съображение 3 и нарушение
на чл. 3, пар. 3, буква б) от Регламент 1301/2013 г.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
7 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в
една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната
технологична интензивност, като допустимите групи сектори са изчерпателно изброени в т. 11.1,
подточка 5) от Условията за кандидатстване.
Кодът на основна икономическа дейност на кандидата следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил код - 10.71 „Производство на хляб, хлебни и пресни
сладкарски изделия“.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второ поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на
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основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е недопустим, проектното предложение се
отхвърля.“
Оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния статистически институт (НСИ)
кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите, подали проектни предложения
по процедура, като по отношение на „КАРАМЕЛА МАРКОВ“ ООД от страна на НСИ е посочен код за
2017 г. – 56.10 „Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване“.
Посоченият код на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата не попада сред
допустимите групи сектори на НСНМСП 2014-2020, изчерпателно изброени в т. 11.1, подточка 5)
от Условията за кандидатстване.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
2. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
8 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на
основна икономическа дейност за 2017 г.
Кодът на икономическата дейност, 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, ка то
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване,
кандидатът е посочил код - 10.71 „Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия“.
Същият код - 10.71 „Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия“, е посочен от
кандидата и като негов код на основна икономическа дейност за 2017 г. в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). …В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г.
кодът на основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във
Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция в т. 2
„Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.
В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г. кодът на основна
икономическа дейност на кандидата е допустим, но кандидатът е заявил подкрепа за друг код на
икономическа дейност и посоченото e видно от информацията, представена във Формуляра за
кандидатстване, проектното предложение се отхвърля.“
Във връзка с посоченото, оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния
статистически институт (НСИ) кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите,
подали проектни предложения по процедура. По отношение на „КАРАМЕЛА МАРКОВ“ ООД от
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страна на НСИ е посочен код за 2017 г. – 56.10 „Дейност на ресторанти и заведения за бързо
обслужване“, който е различен от кода, посочен в т. 2 на Формуляра за кандидатстване – 10.71
„Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия“.
Във Формуляра за кандидатстване е посочено „„Карамела Марков” ООД” е фирма производител и
доставчик на сладкарски изделия, включващи голямо разнообразие от торти, сладкиши,
пакетирани сладки и др.“, „За да отговорим на нарастващото търсене ще закупим съвременни
машини, с които ще увеличим производствения си капацитет и ще разширим гамата от
предлаганите изделия. Ще закупим автоматизирани машини за производство , като по този начин
ще елиминираме използването на ръчен труд. Със закупуването на оборудването ще намалим
времето за производство на сладкиши и пакетирани сладки, ще снижим производствените разходи
и ще повишим качеството на продукцията. Машините са с голям производствен капацитет и
прецизност и с тях ще можем да обслужваме и външни пазари. За подобряване на
производствените процеси планираме да закупим миксер, тунелна пещ, шприц за тунелна пещ,
машина за тестени изделия с пълнеж, дозатор за еклери, автоматична опаковаща машина и
етикираща машина с лента. Тези машини ще заменят до голяма степен етапите, свързани с ръчен
труд. С реализацията на проекта ще постигнем повишаване на производствения капацитет и
засилване на експортния потенциал.“, „Дейности за подобряване на производствените процеси
чрез закупуване на техника за производство на сладкиши и пакетирани сладки.“ и др. под.
Съгласно представената информация във Формуляра за кандидатстване, както и във връзка със
заявените за закупуване активи по проекта, се обуславя реализиране на дейности по проекта в
областта на производството на сладкиши и сладкарски изделия. Също така, видно от
представената в Бизнес плана (Приложение Е) информация и прогнозни данни, със заявените по
проекта инвестиции ще се повиши капацитета на кандидата в производството на сладкиши и
сладкарски изделия (дребни сладки).
Във връзка с посоченото, видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване в
цялост, както и от представените към проекта документи е, че кандидатът е заявил подкрепа по
проекта за друг код на икономическа дейност, различен от кода на основна икономическа дейност
за 2017 г. на кандидата – 56.10 „Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване“.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
8 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на
основна икономическа дейност за 2017 г.
Кодът на икономическата дейност, 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, като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване,
кандидатът е посочил код - 27.90 „Производство на други електрически съоръжения“.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за
кандидатстване е посочен код - 27.12 „Производство на апарати за управление и разпределение
на електрическа енергия“.
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Съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). …В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г.
кодът на основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във
Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция в т. 2
„Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.
В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г. кодът на основна
икономическа дейност на кандидата е допустим, но кандидатът е заявил подкрепа за друг код на
икономическа дейност и посоченото e видно от информацията, представена във Формуляра за
кандидатстване, проектното предложение се отхвърля.“
Във връзка с посоченото, оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния
статистически институт (НСИ) кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите,
подали проектни предложения по процедура. По отношение на „ЕЛПРОМ – ЕМЗ“ ООД от страна на
НСИ е посочен код за 2017 г. - 27.11 „Производство на eлектрически двигатели, генератори и
трансформатори“, който е различен от двата кода, посочени в т. 2 на Формуляра за
кандидатстване – код на проекта по КИД 2008: 27.90 „Производство на други електрически
съоръжения“ и код на организацията по КИД 2008: 27.12 „Производство на апарати за управление
и разпределение на електрическа енергия“.
Във Формуляра за кандидатстване е посочено „Проектът предвижда закупуване на ДМА и ДНА за
производство на бърза зарядна станция (ЗС) за електрически превозни средства, работеща на
постоянен ток.“, „Чрез закупуването на дълготрайните активи фирмата ще стартира ново
производство, с потенциал за износ: 1) бързи зарядни станции за електрически превозни средства,
работещи на постоянен ток, и 2) асемблиране на батерии, предназначени за електрически
велосипеди и скутери.“, „Проектът предвижда закупуване на ДМА и ДНА за производство на
работещи на постоянен ток (DC) зарядни станции за бързо зареждане на електрически превозни
средства, отговарящ на всички стандарти и нормативно определени изисквания на ЕС, както и
закупуване на оборудване (ДМА) за асемблиране на батерии, предназначени за електрически
велосипеди и скутери.“ и др. под.
Съгласно представената информация във Формуляра за кандидатстване, както и във връзка със
заявените за закупуване активи по проекта, се обуславя реализиране на дейности по проекта в
областта на производството на работещи на постоянен ток (DC) зарядни станции за бързо
зареждане и сглобяване на батерии за електрически велосипеди и скутери. Също така, видно от
представената в Бизнес плана (Приложение Е) информация и прогнозни данни, със заявените по
проекта инвестиции ще се повиши капацитета на кандидата в производство на „ДС зарядни
станции бърз заряд“, „Сглобяване на батерии за електрически велосипед“ и „Сглобяване на
батерии за електрически скутери“.
Във връзка с посоченото, видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване в
цялост, както и от представените към проекта документи е, че кандидатът е заявил подкрепа по
проекта за друг код на икономическа дейност, различен от кода на основна икономическа дейност
за 2017 г. на кандидата – 27.11 „Производство на eлектрически двигатели, генератори и
трансформатори“.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
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(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква й) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 11 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение е представен Счетоводен баланс за 2016 г., който не е заверен от
Националния статистически институт (НСИ).
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил
допълнително заверен от НСИ Счетоводен баланс за 2016 г. на дружеството, който не е в цялост –
липсва последната страница от пасива на баланса, която съдържа данни, необходими за оценка на
проектното предложение.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, букви й), к) и л) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 11, № 12, № 13 и № 14 от Критериите за
оценка на административното съответствие на проектните предложения (Приложение И
към Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение са представени: Счетоводен баланс за 2015, 2016 и 2017 г., Отчет за
приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности
за 2015, 2016 и 2017 г., Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за
труд за 2015, 2016 и 2017 г. и Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за 2016 и 2017 г.,
които не са заверени от Националния статистически институт (НСИ).
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил
допълнително изисканите: Счетоводен баланс (индивидуален) за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени
от НСИ, Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и
икономически дейности за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от НСИ, Отчет за заетите лица,
средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2015, 2016 и 2017 г. – заверени от НСИ
и Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за 2016 и 2017 г. – заверени от НСИ.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
7 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в
една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната
технологична интензивност, като допустимите групи сектори са изчерпателно изброени в т. 11.1,
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подточка 5) от Условията за кандидатстване.
Кодът на основна икономическа дейност на кандидата следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил код - 46.73 „Търговия на едро с дървен материал,
материали за строителството и санитарно оборудване“.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второ поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на
основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е недопустим, проектното предложение се
отхвърля.“
Оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния статистически институт (НСИ)
кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите, подали проектни предложения
по процедура, като по отношение на „БИОЕНЕРДЖИ-2“ ООД от страна на НСИ е посочен код за
2017 г. – 46.73 „Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно
оборудване“.
Посоченият код на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата не попада сред
допустимите групи сектори на НСНМСП 2014-2020, изчерпателно изброени в т. 11.1, подточка 5)
от Условията за кандидатстване.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, букви й), к) и л) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 11, № 12, № 13 и № 14 от Критериите за
оценка на административното съответствие на проектните предложения (Приложение И
към Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение не са представени: Счетоводен баланс (индивидуален) за 2017 г.,
Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и икономически
дейности за 2017 г., Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд
за 2017 г. и Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за 2017 г. Вместо това, са представени
повторно отчетите за 2016 г.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил
допълнително изисканите: Счетоводен баланс (индивидуален) за 2017 г. – заверен от НСИ, Отчет
за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности
за 2017 г. – заверена от НСИ, Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други
разходи за труд за 2017 г. – заверен от НСИ и Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за
2017 г. – заверена от НСИ.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
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по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
2. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
8 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на
основна икономическа дейност за 2017 г.
Кодът на икономическата дейност, 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, като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване,
кандидатът е посочил код - 17.21 „Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и
картон“.
Същият код - 17.21 „Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон“, е
посочен от кандидата и като негов код на основна икономическа дейност за 2017 г. в т. 2 „Данни
на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). …В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г.
кодът на основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във
Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция в т. 2
„Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.
В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г. кодът на основна
икономическа дейност на кандидата е допустим, но кандидатът е заявил подкрепа за друг код на
икономическа дейност и посоченото e видно от информацията, представена във Формуляра за
кандидатстване, проектното предложение се отхвърля.“
Във връзка с посоченото, оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния
статистически институт (НСИ) кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите,
подали проектни предложения по процедура. По отношение на „ВАЛСОН – К“ ЕООД от страна на
НСИ е посочен код за 2017 г. - 18.12 „Печатане на други издания и печатни продукти“, който е
различен от кода, посочен в т. 2 на Формуляра за кандидатстване – 17.21 „Производство на
вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон“.
Във Формуляра за кандидатстване е посочено „Основната цел на проекта е повишаване на
конкурентоспособността на "ВАЛСОН-К" ЕООД. Специфични цели: 1. Подобряване на
производствения капацитет на дружеството в областта на хартиените изделия 2. Разширяване
присъствието на "ВАЛСОН-К" ЕООД на въшните пазари за готови хартиени изделия Очакваните
резултати са: 1. Повишена конкурентоспособност на "ВАЛСОН-К" ЕООД и по-успешно присъствие
на националния и външни пазари на хартиени опаковки чрез увеличаване обема на произведена
продукция със 17 500 000 бр. в края на периода на бизнес плана. 2. Оптимизиран производствен
103

86

BG16RFOP0022.040-1552

ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ
ООД

Подобряване на
производствения
капацитет на Евроком
Царевец ООД

процес посредством уплътняване капацитета на наличните печатни мощности и разнообразяване
на продуктовата гама; 3. Повишена производителност на предприятието с 15,52% 5. Подобрено
качество на предлаганите стоки - формовани и слепени хартиени опаковки вследствие високата
прецизност на предвидените за закупуване активи.“, „Специфични цели: 1. Подобряване на
производствения капацитет на дружеството в областта на хартиените изделия 2. Разширяване
присъствието на "ВАЛСОН-К" ЕООД на въшните пазари за готови хартиени изделия Спефицична
цел 1 ще бъде постигната чрез закупуване и внедряване в производствения процес на
Автоматизирана машина за формоване на картон. Този актив ще допринесе за разнообразяване на
продуктовата гама на предприятието, като даде възможност за производство на нови за фирмата
артикули - кутии за храна, подноси и други, в зависимост от изискванията на клиента. Това ще
даде възможност за заемане на нови пазарни позиции вследствие осигурения производствен
капацитет за изделия с по-висока добавена стойност и голямо потребление, което гарантира
устойчив и предсказуем пазар, а оттам и повишение на нетните приходи от продажби. Специфична
цел 2 ще бъде постигната чрез закупуването, доставката, монтажа и пускането в експлоатация на
нов за дружеството актив: Машина за сгъване и лепене 4 и 6 ъгъла. С този актив могат да се
произвеждат разнообразни по размери кутии, включително кутии за храна, които са защитени от
изтичане и са много търсени в редица индустрии като хранително-вкусовата, обувната,
продажбите на дребно и други.“ и др. под.
Съгласно представената информация във Формуляра за кандидатстване, както и във връзка със
заявените за закупуване активи по проекта, се обуславя реализиране на дейности по проекта в
областта на производството на хартиени опаковки (кутии). Също така, видно от представената в
Бизнес плана (Приложение Е) информация и прогнозни данни, със заявените по проекта
инвестиции ще се повиши капацитета на кандидата в производство на хартиени „Кутии за храна формовани“ и „Кутии за храна - лепени и сглобени“.
Във връзка с посоченото, видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване в
цялост, както и от представените към проекта документи е, че кандидатът е заявил подкрепа по
проекта за друг код на икономическа дейност (17.21 „Производство на вълнообразен картон и
опаковки от хартия и картон“), различен от кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на
кандидата – 18.12 „Печатане на други издания и печатни продукти“.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
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 № 6 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И 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). Вместо това е представена Справка за
обобщените параметри на предприятието, което подава Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и
чл. 4 на ЗМСП (Приложение Д1), която се изисква преди сключване на административен договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (ако се стигне до такъв).
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 Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
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(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 9. „Минимален и
максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект“ и т. 16.
„Приложим режим на минимални/държавни помощи“ от Условията за кандидатстване по
процедурата, както и на Критерий № 4 от Критериите за оценка на допустимостта на
проекта (Приложение И към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 9 и т. 16 от Условията за кандидатстване, по настоящата процедура кандидатите сами
избират ЕДИН измежду двата приложими режими на държавна/минимална помощ съобразно
спецификата на проекта. В тази връзка дейностите по настоящата процедура могат да бъда
изпълнявани по преценка на кандидата:
- при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ съгласно Регламент на
Комисията (ЕС) № 651/2014 или
- при условията и праговете за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Също така, в т. 9 от Условията за кандидатстване, в поле „Важно“, е посочено, че „Комбинирането
на двата режима на помощ в рамките на едно проектно предложение е недопустимо. В тази връзка
при заявяването на разходи в т. 5 „Бюджет“ кандидатите следва внимателно да проверят дали
всички разходи по проекта са заявени под един режим на помощ. В случай на неспазване на
посоченото изискване, проектното предложение се отхвърля.“
В т. 5 „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване, кандидатът е заявил разходи при приложим
режим "регионална инвестиционна помощ" (за ДМА по бюджетни редове от 2.1. до 2.3. вкл.), както
и разходи при приложим режим "de minimis" (минимална помощ) (за ДНА по бюджетен ред 6.1.), с
което не са спазени изискванията на т. 9 и т. 16 от Условията за кандидатстване.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се
отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
7 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в
една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната
технологична интензивност, като допустимите групи сектори са изчерпателно изброени в т. 11.1,
подточка 5) от Условията за кандидатстване.
Кодът на основна икономическа дейност на кандидата следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил код - 25.11 „Производство на метални конструкции и части
от тях“.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второ поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
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предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на
основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е недопустим, проектното предложение се
отхвърля.“
Оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния статистически институт (НСИ)
кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите, подали проектни предложения
по процедура, като по отношение на „ПРИМА ПЛАСТ КОМЕРС“ ЕООД от страна на НСИ е посочен
код за 2017 г. – 43.32 „Монтаж на дограма и дърводелски работи“.
Посоченият код на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата не попада сред
допустимите групи сектори на НСНМСП 2014-2020, изчерпателно изброени в т. 11.1, подточка 5)
от Условията за кандидатстване.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
2. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
8 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на
основна икономическа дейност за 2017 г.
Кодът на икономическата дейност, 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, като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване,
кандидатът е посочил код - 25.11 „Производство на метални конструкции и части от тях“.
Същият код - 25.11 „Производство на метални конструкции и части от тях“, е посочен от кандидата
и като негов код на основна икономическа дейност за 2017 г. в т. 2 „Данни на кандидата“, поле
„Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). …В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г.
кодът на основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във
Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция в т. 2
„Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.
В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г. кодът на основна
икономическа дейност на кандидата е допустим, но кандидатът е заявил подкрепа за друг код на
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икономическа дейност и посоченото e видно от информацията, представена във Формуляра за
кандидатстване, проектното предложение се отхвърля.“
Във връзка с посоченото, оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния
статистически институт (НСИ) кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите,
подали проектни предложения по процедура. По отношение на „ПРИМА ПЛАСТ КОМЕРС“ ЕООД от
страна на НСИ е посочен код за 2017 г. – 43.32 „Монтаж на дограма и дърводелски работи“, който
е различен от кода, посочен в т. 2 на Формуляра за кандидатстване – 25.11 „Производство на
метални конструкции и части от тях“.
Във Формуляра за кандидатстване е посочено „ПРИМА ПЛАСТ КОМЕРС ЕООД се занимава от много
години с производството и монтажа на пластмасова дограма.“, „Ресурсната ефективност ще
нарасне с 10% - по-малко пластмасови изрезки и по- малко прах.“, „В рамките на проекта ще
бъдат постигнати и следните специфични цели: … 2.Повишаване качеството на цялата продукция
от дограма;“, „Дейността за подобряване на производствения капацитет на ПРИМА ПЛАСТ КОМЕРС
ЕООД ще бъде изпълнена чрез придобиване на следмите дълготрайни материални активи: 11 нови
машини за: 1. Двуглав циркуляр за дискове 1 бр. 2. Залепваща двуглава машина- 1 бр. ; 3. Голяма
копир фреза- 1 бр ; 4. Челна фреза- 1 бр. 5. Фреза за стъклодържатели- 1 бр. 6. Дигитален ролков
път - 1 бр..; 7. Маса за монтаж на обков - 1 бр.; 8. Фреза за водоотливни канали - 1бр.9.
Винтонавивна машина - 1 бр.10. CNC робот почистваща машина - 1 бр. 11. Циркуляр за пластмаса
- 1 бр. Високите скорости и ускорения при работа, автоматичният контрол позволяват постигането
на най- добро качество и ефективност на рязане и обработка на пластмасата.“ и др. под.
Съгласно представената информация във Формуляра за кандидатстване, както и във връзка със
заявените за закупуване активи по проекта, се обуславя реализиране на дейности по проекта в
областта на производството на пластмасова дограма. Също така, видно от представената в Бизнес
плана (Приложение Е) информация и прогнозни данни, със заявените по проекта инвестиции ще се
повиши капацитета на кандидата в „производство и монтаж на PVC дограма“.
Във връзка с посоченото, видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване в
цялост, както и от представените към проекта документи е, че кандидатът е заявил подкрепа по
проекта за друг код на икономическа дейност, различен от кода на основна икономическа дейност
за 2017 г. на кандидата – 43.32 „Монтаж на дограма и дърводелски работи“.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 9. „Минимален и
максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект“ и т. 16.
„Приложим режим на минимални/държавни помощи“ от Условията за кандидатстване по
процедурата, както и на Критерий № 4 от Критериите за оценка на допустимостта на
проекта (Приложение И към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 9 и т. 16 от Условията за кандидатстване, по настоящата процедура кандидатите сами
избират ЕДИН измежду двата приложими режими на държавна/минимална помощ съобразно
спецификата на проекта. В тази връзка дейностите по настоящата процедура могат да бъда
изпълнявани по преценка на кандидата:
- при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ съгласно Регламент на
Комисията (ЕС) № 651/2014 или
- при условията и праговете за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Също така, в т. 9 от Условията за кандидатстване, в поле „Важно“, е посочено, че „Комбинирането
на двата режима на помощ в рамките на едно проектно предложение е недопустимо. В тази връзка
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при заявяването на разходи в т. 5 „Бюджет“ кандидатите следва внимателно да проверят дали
всички разходи по проекта са заявени под един режим на помощ. В случай на неспазване на
посоченото изискване, проектното предложение се отхвърля.“
В т. 5 „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване, кандидатът е заявил разходи при приложим
режим "регионална инвестиционна помощ" (за ДМА по бюджетен ред 2.1.), както и разходи при
приложим режим "de minimis" (минимална помощ) (за ДНА по бюджетен ред 6.1.), с което не са
спазени изискванията на т. 9 и т. 16 от Условията за кандидатстване.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на проекта, проектното предложение се
отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква л) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 14 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение не е представена Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за
2017 г. Вместо това е представен файл с наименование „2017-DMA.pdf“, който съдържа само една
страница, от която не може да се прецени съответствието с изискването.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил
допълнително изисканата Справка за нетекущите (дълготрайните) активи за 2017 г. – заверена от
НСИ.
Допълнително, в приложения към Формуляра за кандидатстване Бизнес план (Приложение Е), в
Таблица 5 „СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ ЗА 2015, 2016 И 2017 ГОДИНА
(извлечение)“, в колона „Отчетна стойност на постъпилите през периода нетекущи активи (колона
2)" за 2017 г., кандидатът е попълнил стойности относно съответния отчет за 2017 г.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
1. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква з) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение е представена подписана с Квалифициран електронен подпис
непопълнена (празен образец) на Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и
ДНА (Приложение Ж).
Съгласно т. 24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква з) от
Условията за кандидатстване по процедурата: „В Приложение Ж кандидатите следва да посочат
минимални технически и/или функционални характеристики на предвидените за закупуване
дълготрайни материални и нематериални активи, без да указват марки, модели и други конкретни
технически спецификации, които насочват към определени производители, марки и модели. В
случай че не е представена Техническа спецификация (Приложение Ж) или не е представена
съгласно изискванията, документът не може да бъде допълнително изискван от кандидатите, тъй
като допълнителното му представяне ще доведе до подобряване на качеството на проектното
предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ. Непредставянето на
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документа/съгласно изискванията ще доведе до отхвърляне на проектното предложение.“
Във връзка с посоченото, приложената към проектното предложение непопълнена (празен
образец) Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА (Приложение Ж) не
е представена съгласно изискванията на Условията за кандидатстване по процедурата.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): непредставянето на Техническа спецификация
(Приложение Ж) съгласно изискванията ще доведе до отхвърляне на проектното предложение.
2. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
2 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 3) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум три приключени финансови години
(2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата.
Видно от вписаните обстоятелства в Търговския регистър и РЮЛНЦ, дружеството-кандидат
"ХОСЕЙНИ - 2016" ЕООД е регистрирано през 2016 г., поради което няма приключена 2015 г.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
3. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
4 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 4) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са реализирали нетни приходи от продажби общо
за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от
категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Категория на предприятието - Нетни приходи от продажби:
Микро предприятие ≥ 210 000 лева;
Малко предприятие ≥ 750 000 лева;
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева.
В бележка под линия № 11 в Условията за кандидатстване относно посоченото изискване е
пояснено, че за изчисленията се вземат предвид данните към Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от
оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от
приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2015, 2016 и 2017 години.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Категория/статус на предприятието“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил, че предприятието е „микро“.
Допълнително, в представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по
чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), в т. 3 от същата, кандидатът е
декларирал, че представляваното от него предприятие, съгласно чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП има статус
на „микропредприятие“.
Видно от представените към проекта заверени от НСИ Отчети за приходите и разходите за 2016 и
2017 години, сборът от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от приходната им
част е общо - 121 000 лв.
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„микропредприятие“, същото да е реализирало нетни приходи от продажби общо за последните три
приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) ≥ 210 000 лева.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
4. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
7 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в
една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната
технологична интензивност, като допустимите групи сектори са изчерпателно изброени в т. 11.1,
подточка 5) от Условията за кандидатстване.
Кодът на основна икономическа дейност на кандидата следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил код - 10.89 „Производство на други хранителни продукти,
некласифицирани другаде“.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второ поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на
основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е недопустим, проектното предложение се
отхвърля.“
Оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния статистически институт (НСИ)
кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите, подали проектни предложения
по процедура, като по отношение на „ХОСЕЙНИ – 2016“ ЕООД от страна на НСИ е посочен код за
2017 г. – 47.29 „Търговия на дребно с други хранителни стоки“.
Посоченият код на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата не попада сред
допустимите групи сектори на НСНМСП 2014-2020, изчерпателно изброени в т. 11.1, подточка 5)
от Условията за кандидатстване.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
5. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
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кандидатите“, подточка 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
8 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на
основна икономическа дейност за 2017 г.
Кодът на икономическата дейност, 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, като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване,
кандидатът е посочил код - 28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално
предназначение“.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за
кандидатстване е посочен код - 10.89 „Производство на други хранителни продукти,
некласифицирани другаде“.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второто поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). …В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г.
кодът на основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във
Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция в т. 2
„Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване.
В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ за 2017 г. кодът на основна
икономическа дейност на кандидата е допустим, но кандидатът е заявил подкрепа за друг код на
икономическа дейност и посоченото e видно от информацията, представена във Формуляра за
кандидатстване, проектното предложение се отхвърля.“
Във връзка с посоченото, оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния
статистически институт (НСИ) кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите,
подали проектни предложения по процедура. По отношение на „ХОСЕЙНИ – 2016“ ЕООД от страна
на НСИ е посочен код за 2017 г. – 47.29 „Търговия на дребно с други хранителни стоки“, който е
различен от двата кода, посочени в т. 2 на Формуляра за кандидатстване – код на проекта по КИД
2008: 28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“ и код на
организацията по КИД 2008: 10.89 „Производство на други хранителни продукти,
некласифицирани другаде“.
Във Формуляра за кандидатстване е посочено „Проектното предложение е насочено към
разработване и започване на производство на нов иновативен вид електронен кантар за цялостен
денонощен анализ на жизнените показатели на пчелните семейства с с доклад между 3 и 5 пъти
дневно до стопанството . Това ще осигури информация за състоянието на пчелните семейства
дистанционо като намали изключително разходите за пряко физическо проверяване , човешки
ресурс и гориво с над 50 %, за големи стопанства или на мобилни пчелини разположени на
няколко места. Ще доведе до по ефективно отглеждане на кошерите и опримизиране разходите за
подхранване и необходимото третиране с медикаменти. Ще осигури превенщия срещу кражби и
неблагоприятни атмосверни влияния. Целта на започване собствено производство на центрофуга
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за добив на мед е намаляване нейната себестойност с над 30% , подобрение на производствения
процес, произведена изцяло с български материали, собсвен софтуеар, изключително високо
качество с цел конкурентност на вътрешния и външен пазар.“, „Целта на проектното предложение
е разработването на собствен софтуеар и необходимите технически проекти и започване на
производство на нов иновативен вид електронен кантар за цялостен денонощен анализ на
жизнените показатели на пчелните семейства с с доклад между 3 и 5 пъти дневно до стопанството
и центрофуга за добив на мед с подобрени производствени възможности. Постигане намалена
себестойност на вложени материали с над 30% , разход на гориво с над 30% и човешки ресурс с
над 50% при употребата на тези иновативни в сектора машини и оборудване. Бенефициента има
собствено стопанство в което ще бъдат приложени новите съоръжения за постигане на посочената
ефективност. Ще започне и собствено производството на разработените от него нови модели
оборудване . Създаване възможност за износ поради изключително високо качество с цел
конкурентност на вътрешния и външен пазар.“ и др. под.
Съгласно представената информация във Формуляра за кандидатстване, както и във връзка със
заявените за закупуване активи по проекта, се обуславя реализиране на дейности по проекта в
областта на разработване и започване на производство на нов иновативен вид електронен кантар
за цялостен денонощен анализ на жизнените показатели на пчелните семейства, както и
производство на центрофуга за добив на мед.
Във връзка с посоченото, видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване в
цялост, както и от представените към проекта документи е, че кандидатът е заявил подкрепа по
проекта за друг код на икономическа дейност, различен от кода на основна икономическа дейност
за 2017 г. на кандидата – 47.29 „Търговия на дребно с други хранителни стоки“.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
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 И към
Условията за кандидатстване):
Формулярът за кандидатстване е подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП) с титуляр
юридическото лице-кандидат „КАСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и автор физическото лице ИВАН ЯНКОВ
РУМЕНОВ.
Видно от вписаните обстоятелства в Търговския регистър и РЮЛНЦ към датата на подаване на
проектното предложение (21.05.2019 г.), лицето с право да представлява кандидата заедно и
поотделно са МАРИАН ИВАНОВ РИМПЕВ и АТАНАС ИВАНОВ РИМПЕВ. Към проектното предложение
не е представено пълномощно.
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил
допълнително изисканото пълномощно, от което да е видно, че лицето ИВАН ЯНКОВ РУМЕНОВ е
упълномощено да представлява кандидата към датата на кандидатстване (21.05.2019 г.), като
подаде проектното предложение по процедурата.
С оглед на посоченото, не е спазено изискването на т. 23 от Условията за кандидатстване по
процедурата, поле „Важно“, където е посочено, че „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
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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 текста на пълномощното следва
да става ясно, че лицето/лицата с право да представляват кандидата упълномощават
пълномощника да подаде от тяхно име проектното предложение.“
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, букви: а) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 2 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение не е представено Пълномощно за подаване на проектното
предложение с КЕП – попълнено, датирано, подписано на хартиен носител от лице с право да
представлява кандидата към датата на подаване на проектното предложение - 21.05.2019 г.
Видно от вписаните обстоятелства в Търговския регистър и РЮЛНЦ към датата на подаване на
проектното предложение (21.05.2019 г.), лицето с право да представлява кандидата заедно и
поотделно са МАРИАН ИВАНОВ РИМПЕВ и АТАНАС ИВАНОВ РИМПЕВ.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил
допълнително изисканото Пълномощно за подаване на проектното предложение с КЕП –
попълнено, датирано, подписано на хартиен носител от лице с право да представлява кандидата
към датата на подаване на проектното предложение - 21.05.2019 г.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
3. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква и-1) от Условията за
кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение е представена оферта за актива по бюджетен ред: 3.1. „Чукова
мелница“, която не е придружена от декларация от производител/оторизиращ документ, издаден
от производителя на първия доставчик/договор за търговско представителство между
производител и първи доставчик, от които да е видно, че е спазено изискването за предоставяне
на оферта от производител или първи доставчик. Вместо това е представен документ, който не е
сред изброените в т. 24, буква и-1/ от Условията за кандидатстване допустими документи.
Към проектното предложение относно активите по бюджетни редове: 3.2. „Машина за профилно
покритие“, 3.3. „Дробилна машина“, 3.4. „Автоматична компютърна фреза за обработка на
профили“ и 3.5. „Машина за рязане и фрезоване на композитни панели“, са представени
оторизиращи документи, които не са подписани от лице с представителна власт по отношение на
производителя. Допълнително, представените оферти за посочените активи не могат да се приемат
и като декларация от производител, тъй като същите не съдържат един от задължителните
реквизити, указани в т. 24, буква и/ от Условията за кандидатстване по процедурата, а именно: да
са издадени и подписани от лице с представителна власт по отношение на производителя.
Съгласно т. 24. от Условията за кандидатстване, букви и) и и-1), кандидатите по процедурата
113

93

BG16RFOP0022.040-1600

ОЗЕКС ЕООД

Озекс ЕООД увеличава
своя капацитет и
конкурентоспособност
чрез автоматизиране на
производството си.

следва да представят декларация от производител/оторизиращ документ, издаден от
производителя на първия доставчик/договор за търговско представителство между производител и
първи доставчик, от които да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от
производител или първи доставчик за всяка отделна инвестиция на кандидата в активи (ДМА и
ДНА).
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил
допълнително изисканите Декларация от производител/оторизиращ документ, издаден от
производителя на първия доставчик/договор за търговско представителство между производител и
първи доставчик, от които да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от
производител или първи доставчик по отношение на всички активи, заложени по бюджетни
редове: 3.1. „Чукова мелница“, 3.2. „Машина за профилно покритие“, 3.3. „Дробилна машина“, 3.4.
„Автоматична компютърна фреза за обработка на профили“ и 3.5. „Машина за рязане и фрезоване
на композитни панели“.
Във връзка с посоченото, за нито един актив от бюджета на проекта не са представени съгласно
изискванията оторизиращи документи по буква и-1) на Условията за кандидатстване.
Съгласно т. 24. от Условията за кандидатстване, буква и-1), трето поле „Важно“ – „Проектното
предложение ще бъде отхвърлено в случаите, когато за нито един актив не са представени/не са
представени съгласно изискванията документите по буква и/ и/или и-1/.“
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случаите когато след допълнителното им
изискване за нито един актив не са представени/не са представени съгласно изискванията
оторизиращи документи, проектното предложение се отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
6 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 4) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са реализирали нетни приходи от продажби общо
за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от
категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Категория на предприятието - Нетни приходи от продажби:
Микро предприятие ≥ 210 000 лева;
Малко предприятие ≥ 750 000 лева;
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева.
В бележка под линия № 11 в Условията за кандидатстване относно посоченото изискване е
пояснено, че за изчисленията се вземат предвид данните към Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от
оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от
приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2015, 2016 и 2017 години.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Категория/статус на предприятието“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил, че предприятието е „средно“.
Допълнително, в представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по
чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), в т. 3 от същата, кандидатът е
декларирал, че представляваното от него предприятие, съгласно чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП има статус
на „средно предприятие“.
Видно от представените към проекта заверени от НСИ Отчети за приходите и разходите за 2015,
2016 и 2017 години, сборът от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от
приходната им част е общо – 2 922 000 лв.
114

Посоченото не отговаря на изискването при категория на предприятието-кандидат „средно
предприятие“, същото да е реализирало нетни приходи от продажби общо за последните три
приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) ≥ 3 000 000 лева.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
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 И към
Условията за кандидатстване):
Към проектното предложение е представена Декларация, че кандидатът е запознат с условията за
кандидатстване и условията за изпълнение (Приложение Б), която не е подписана.
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 – попълнена по образец (Приложение Б). Вместо това, два пъти е
представена Декларацията по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. – попълнена по
образец (Приложение В).
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
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2. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
6 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 4) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са реализирали нетни приходи от продажби общо
за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от
категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Категория на предприятието - Нетни приходи от продажби:
Микро предприятие ≥ 210 000 лева;
Малко предприятие ≥ 750 000 лева;
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева.
В бележка под линия № 11 в Условията за кандидатстване относно посоченото изискване е
пояснено, че за изчисленията се вземат предвид данните към Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от
оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от
приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2015, 2016 и 2017 години.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Категория/статус на предприятието“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил, че предприятието е „средно“.
Допълнително, в представената към проектното предложение Декларация за обстоятелствата по
чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), в т. 3 от същата, кандидатът е
декларирал, че представляваното от него предприятие, съгласно чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП има статус
на „средно предприятие“.
Видно от представените към проекта заверени от НСИ Отчети за приходите и разходите за 2015,
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2016 и 2017 години, сборът от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от
приходната им част е общо – 547 000 лв.
Посоченото не отговаря на изискването при категория на предприятието-кандидат „средно
предприятие“, същото да е реализирало нетни приходи от продажби общо за последните три
приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) ≥ 3 000 000 лева.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
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 № 4 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И 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 и подписана на хартиен
носител от ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА СТЕФАНОВА, в качеството и на лице с право да представлява
кандидата към датата на подаване на проектното предложение.
Видно от вписаното в Търговския регистър и РЮЛНЦ, към датата на подаване на проектното
предложение дружеството-кандидат се представлява заедно и поотделно от ЦВЕТЕЛИН
ЛЮБОМИРОВ СТЕФАНОВ и ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА СТЕФАНОВА.
Към проектното предложение е представена единствено Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и
чл. 7 от ПМС 162/2016 г. (Приложение В) от ЦВЕТЕЛИН ЛЮБОМИРОВ СТЕФАНОВ.
Съгласно т. 24 от Условията за кандидатстване, кандидатите представят Декларацията по чл. 25,
ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС 162/2016 г. – попълнена по образец (Приложение В), датирана и
подписана на хартиен носител от всички лица, с право да представляват кандидата (независимо от
това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин).
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. –
попълнена по образец (Приложение В), датирана и подписана на хартиен носител от ГАЛИНА
ЛЮБОМИРОВА СТЕФАНОВА, в качеството и на лице с право да представлява кандидата към датата
на подаване на проектното предложение.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване
по установения ред горепосочените документи не бъдат предоставени от кандидата или са
представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
2. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий №
7 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията
за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в
една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната
технологична интензивност, като допустимите групи сектори са изчерпателно изброени в т. 11.1,
подточка 5) от Условията за кандидатстване.
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Кодът на основна икономическа дейност на кандидата следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за
кандидатстване, кандидатът е посочил код - 32.99 „Други разнообразни производства,
некласифицирани другаде“.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второ поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). … С оглед постигане на коректност при попълване на информацията в т. 2 „Данни
на кандидата“ (поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на проекта по КИД-2008“) е
препоръчително кандидатите да се обърнат към НСИ за проверка на данните. В случай че след
проверката се установи, че съгласно данните за 2017 г. НСИ не може да определи код на
основната икономическа дейност на кандидата, проектното предложение се отхвърля.“
Оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния статистически институт (НСИ)
кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите, подали проектни предложения
по процедура. По отношение на „ХЕЛТИ ФУУДС ЕНД ДРИНКС“ ООД от страна на НСИ не е
определен код на основната икономическа дейност на кандидата за 2017 г., като допълнително е
посочено в забележка, че „Декларираният в "Справка за предприятието" КИД 32.99 не съответства
на данните, посочени в "Справка за производството и продажбите на промишлени продукти" за
2017 година.“
Във връзка с посоченото и съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения
по процедурата (Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от
посочените изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното
предложение се отхвърля.
1. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, подточка 5) и т. 11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите“,
подточка 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 и № 20 от
Критериите за оценка на допустимостта на кандидата (Приложение И към Условията за
кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подточка 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в
една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната
технологична интензивност, като допустимите групи сектори са изброени в т. 11.1, подточка 5) от
Условията за кандидатстване.
Допълнително, съгласно т. 11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите“, подточка 2) 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 предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за
преработка и/или маркетинг на горски продукти. В поле „Важно“ под същата подточка 2) на т.
11.2. от Условията за кандидатстване изрично е посочено, че „Недопустим за подкрепа е и код на
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икономическа дейност С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“, с
изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски.“
Също така, в т. 11.2. от Условията за кандидатстване, на страница 28, е записано, че
„Допълнително кандидатите следва да имат предвид, че посочените критерии за недопустимост се
прилагат кумулативно с критериите за допустимост, изрично посочени в т. 11.1 от Условията за
кандидатстване.“
Кодът на основна икономическа дейност на кандидата следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
Кодът на икономическата дейност, 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, като
кандидатите носят отговорност за правилното му определяне.
В т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване,
кандидатът е посочил код - 16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“.
Същият код - 16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“, е посочен от
кандидата и като негов код на основна икономическа дейност за 2017 г. в т. 2 „Данни на
кандидата“, поле „Код на организацията по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване.
Съгласно т. 11.1, подточка 6), второ поле „Важно“ от Условията за кандидатстване: „За
удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна
проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни,
предоставени от НСИ, за 2017 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от
кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на
проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка кандидатите следва да
попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение З). В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на
основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е недопустим, проектното предложение се
отхвърля.“
Във връзка с посоченото, оценителната комисия е изискала по служебен път от Националния
статистически институт (НСИ) кода на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидатите,
подали проектни предложения по процедура. По отношение на „Палети БГ“ ЕООД от страна на НСИ
е посочен код за 2017 г. – 16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“,
който съответства на посочените от кандидата в т. 2 от Формуляра за кандидатстване код на
организацията по КИД 2008 и код на проекта по КИД 2008 - 16.10 „Разкрояване, рендосване и
импрегниране на дървен материал“.
Посоченият код на основна икономическа дейност за 2017 г. на кандидата не попада сред
допустимите групи сектори на НСНМСП 2014-2020, изброени в т. 11.1, подточка 5) от Условията за
кандидатстване, във връзка с изискването, посочено в т. 11.2., подточка 2), поле „Важно“ от
Условията за кандидатстване относно критериите за недопустимост на кандидатите по
процедурата.
Допълнително, във Формуляра за кандидатстване е посочено „Основната проектна цел е
конкретизирана чрез изпълнението на следните специфични цели: 1.
Разширяване
на
производствения капацитет на съществуващия стопански обект на Пелети БГ - закупуването и
въвеждането в експлоатация на модерна поточна линия за производство на дървени детайли ще
позволи Палети БГ вече да може да използва в производството си всякаква дебелина дървен
материал, независимо от неговото качество (I-во или II-ро), с което ще се разшири кръгът от
доставчици, дружеството ще постигне гъвкавост на разходите за суровини и материали, ще се
увеличи с най-малкото 30% чистият рандеман на дървени детайли и съществено ще се подобри
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качеството на произвежданите крайни продукти. 2. Подобряване на производствения капацитет на
Палети БГ - инвестирането в нова хидравлична машина за заковаване на дървените детайли
(завършване) на продукта е крайно необходимо за автоматизиране и оптимизиране на
производствения процес в последния му етап, с което освен бързина на производство и
увеличаване на крайната производителност, ще се постигне и пълното премахване на брак от тази
операция, и осезаемо подобряване на качеството на изработка на крайния продукт.“, „В резултат
на тези инвестиции в предприятието ще се създадат реални условия за: • подобряване на
производствения процес посредством ускоряване на скоростта за производство на дървените
детайли и увеличаване на производствените обеми на преработка на входните суровини средно
дневно с около 80 м3 (около 98%); • използване на нови техники в производството - за прецизна
подготовка на дървения материал и последващо оформяне на дървените детайли и за
автоматичното им заковаване на финала на производството на палетите; • използване на нов вид
за дружеството и по-бързо оборудване за осъществяване на производствени процеси и поконкретно новата поточна линия за производство на дървени детайли ще разшири обхватът на
работа с дървен материал, чийто диаметър е по-малък от 350 мм, а времето за сглобяване на един
палет ще се редуцира на около минута (при сегашни условия е между 5 до 8-10 минути, като в
повечето случаи е ръчно сглобяването); • оптимизация на производствената верига посредством
по-бърза, автоматизирана, по-качествена и по-прецизна подготовка (разкрояване, надлъжно
разрязване, обкрайчване и получаване на дървената плоча/дъска) на дървения материал за
оформянето на дървените детайли, в резултат на което полезният обем дървен материал за
направата на единица готова продукция ще се увеличи средно с 30%, а отпадният продукт ще
намалее до около 10% (при сегашни нива от 30 - 40% на остатъчен негоден за производството на
детайли дървен материал след оформянето на дървените плочи/дъски); • осезаемо по-високо ниво
на качество на произвежданите продукти, тъй като освен прецизното и гладко оформяне на
детайлите от новата поточна линия, същата ще позволи и използването на I-во качество дървен
материал с по-малки размери, а машината за заковаване на детайлите ще елиминира изцяло
неточности, кривини, напуквания, разцепвания и отчупвания при сглобяването на палетите; •
намаляване на преките производствени разходи, поради възможността за диверсификация на
доставките на различно качество дървен материал (I-во и II-ро) от по-голям набор от доставчици;“
и др. под.
Видно от представената информация във Формуляра за кандидатстване, както и във връзка със
заявените за закупуване активи по проекта, се обуславя реализиране на дейности по проекта в
областта на разкрояване, рендосване, надлъжно разрязване, обкрайчване и получаване на
дървената плоча/дъска, които в последствие да служат за производство на палети. Посоченото се
потвърждава и от кандидата, който е определил в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта
по КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване, че кодът на икономическата дейност, за която се
кандидатства по проекта попада в обхвата на код - 16.10 „Разкрояване, рендосване и
импрегниране на дървен материал“.
Съгласно т. 11.1, подточка 6) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура
за подбор на проекти са само кандидати, които са заявили подкрепа по проекта за кода си на
основна икономическа дейност за 2017 г., като по отношение на „Палети БГ“ ЕООД от страна на
НСИ е посочен код за 2017 г. – 16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен
материал“.
Допълнително, във Формуляра за кандидатстване липсва информация, че кандидатът някога е
произвеждал и/или планира с настоящия проект да произвежда несглобени дървени паркетни
дъски.
С оглед на посоченото, кандидатът е недопустим по процедурата във връзка с посоченото в т. 11.2
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„Критерии за недопустимост на кандидатите“, подточка 2), поле „Важно“ от Условията за
кандидатстване „Недопустим за подкрепа е и код на икономическа дейност С16.10 „Разкрояване,
рендосване и импрегниране на дървен материал“, с изключение на производството на несглобени
дървени паркетни дъски.“ Посоченото е потвърдено и от предоставените разяснения от
Ръководителя на Управляващия орган на ОПИК в сесията „Въпроси и отговори“ по процедурата на
въпроси с номера: 107, 124 (т. 2), 284 и др. под.
Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата
(Приложение И към Условията за кандидатстване): При несъответствие с някое от посочените
изисквания в критериите за оценка на допустимостта на кандидата, проектното предложение се
отхвърля.
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 И къ м
Условията за кандидатстване):
Проектното предложение е подадено по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран
формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на
Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), който е подписан с електронен подпис с
титуляр „Link64“ и автор „id.google.bg“.
Съгласно т. 23 от Условията за кандидатстване „Подаването на проектното предложение по
настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран
формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез
Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в
България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис
(КЕП),
чрез
модула
„Е-кандидатстване“
на
следния
интернет
адрес:
https://eumis2020.government.bg.“
Допълнително, в същата т. 23 от Условията за кандидатстване, в поле „ВАЖНО“, е указано, че
„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.“
Съгласно чл. 13, ал. 3 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги
(ЗЕДЕУУ) - „Квалифициран електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 12 от
Регламент (ЕС) № 910/2014.“
В чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014
година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (Регламент (ЕС) №
910/2014) е посочено, че „квалифициран електронен подпис“ означава усъвършенстван
електронен подпис, който е създаден от устройство за създаване на квалифициран електронен
подпис и се основава на квалифицирано удостоверение за електронни подписи. Допълнително, в т.
15 на същия чл. 3 от Регламент (ЕС) № 910/2014 е указано, че „квалифицирано удостоверение за
електронен подпис“ означава удостоверение за електронни подписи, което се издава от доставчик
на квалифицирани удостоверителни услуги и отговаря на изискванията, предвидени в приложение
I;“.
В съответствие с чл. 32 от ЗЕДЕУУ, Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) изпълнява
следните функции:
- КРС е национален надзорен орган в областта на електронните удостоверителни услуги,
осъществяващ правомощията по чл. 17 от Регламент (ЕС) № 910/2014;
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- КРС предоставя и отнема квалифициран статут на доставчиците на удостоверителни услуги и на
предоставяните от тях услуги в съответствие с чл. 20 и 21 от Регламент (ЕС) № 910/2014;
- КРС създава, поддържа и публикува националния доверителен списък на лицата, предоставящи
удостоверителни услуги и квалифицирани удостоверителни услуги, съгласно чл. 22 от Регламент
(ЕС) № 910/2014.
Съгласно
извършена
служебна
проверка
на
интернет
страницата
на
КРС
(https://crc.bg/bg/rubriki/560/elektronni-udostoveritelni-uslugi),
вписаните
от
комисията
в
националния доверителния списък доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги са:
„Борика“ АД, „Евротръст Технолъджис“ АД, „Инфонотари“ ЕАД, „Информационно обслужване“ АД и
„СЕП България“ АД.
Издателят „videodownloader_cert“ на електронния подпис, с който е подписано и подадено чрез
системата ИСУН 2020 проектното предложение на кандидата „ПРО ФИЛМС“ ООД, не е сред
гореизброените доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги, включени в Националния
доверителния списък на доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги, поддържан от
КРС.
Допълнително, в т. 23 от Условията за кандидатстване по процедурата, в поле „ВАЖНО“ на
страница 52, е посочено, че „Формулярът за кандидатстване не подлежи на повторно изискване.“
Във връзка с посоченото, проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 23 от
Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 1 от Критериите за оценка на
административното съответствие на проектните предложения (Приложение И към Условията за
кандидатстване), тъй като не е използван валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) за
подаване на проектното предложение чрез системата ИСУН 2020.

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.
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