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1.
BG16RFOP002-1.002-

0301

АБРАЗИВ 

ТЕХНОЛОДЖИ ООД 

Абразивни материали и процес 

за оползотворяването им

В изпълнение на съдебно разпореждане на Върховен Административен съд проектното предложение е разгледано 

повторно и на етап "Административно съответствие и допустимост" е констатирано следното:

Проектното предложение не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите съгласно т. 11.2, подт. 3/ от 

Условията за кандидатстване по процедурата и изискванията на Критерий № 10 от Критериите за оценка на 

допустимостта на кандидатите (Приложение Й 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” и т. 2 „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, както и от извършената проверка в 

Търговския регистър, поддържан от Агенцията по вписванията относно актуалното състояние на кандидата към 

датата на кандидатстване е видно, че кандидатът е микро предприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките 

и средните предприятия, което има седалище на територията на селски район (област Монтана, община Берковица, 

гр. Берковица), съгласно Списъка на селските райони (Приложение П 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 Монтана, община Берковица, гр. Берковица).

Съгласно т. 11.2, подт. 3/ 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 микро 

предприятия 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 проектните предложения,  които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№ BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“



2.
BG16RFOP002-1.002-

0754

Парагон 

Продъкшънс ЕООД

Разработка и адаптиране на 

интерактивни мултимедийни 

стистеми, базирани на 

проджекшън мапинг 

технология, и внедряването им 

в сценичните изкуства (фокус 

върху театралната индустрия)

В изпълнение на съдебно разпореждане на Върховен Административен съд проектното предложение е разгледано 

повторно и на етап "Административно съответствие и допустимост" е констатирано следното:

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24, б. б) от Условията за кандидатстване и Критерий № 

4  от Критериите за оценка на административното съответствие на проектните предложения (Приложение Й към 

Условията за кандидатстване).

След изпратено до кандидата искане за отстраняване на нередовности е представена Декларация по чл. 9, ал. 8, т. 

1 на ПМС № 107/10.05.2014 и чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и 

инвестиционни фондове, попълнена от управителя Димитър Николов Кожухаров, но подписана с КЕП с титуляр 

Парагон Продъкшънс ЕООД и автор г-н Георги Иванов Иванов. 

Съгласно т.24 от Условията за кандидатастване, Официалният/те представител/и на кандидата няма/т право да 

упълномощава/т други лица да подписват Декларация по чл. 9, ал. 8, т. 1 на ПМС № 107/10.05.2014 и чл. 25, ал. 2 

от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, тъй като с нея се 

декларират данни, които деклараторът декларира в лично качество или съответно данни за представляваното от 

него юридическо лице, като за верността им се носи наказателна отговорност, която също е лична.

 

Съгласно Приложение Й "Критерии и методология за оценка на проектните предложения": в  случай че след 

допълнителното й изискване по установения ред декларацията не бъде предоставена от кандидата или е 

представена, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по горепосочената 

процедура могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред ръководителя на Управляващия орган, в едноседмичен срок от съобщаването.


