ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ДОПЪЛНИТЕЛЕН СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА
ОЦЕНКА ПО ПЪРВИ КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.024 „НАСЪРЧАВАНЕ НА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“

№

Рег. № на
проектното
предложение

Наименование на
кандидата

Наименование
на проектното
предложение

Основание за недопускане
1. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите
съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза втора от Условията за кандидатстване по
процедурата и изискванията на Критерий № 16 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидатите (Приложение Ж към Условията за
кандидатстване):

1.

BG16RFOP0022.024-0463

ФЮЧЪР НЕЙЧЪР
ЕООД

Съгласно Приложение Л „Използвани съкращения и основни дефиниции” към
Условията за кандидатстване, дефиницията за „горски продукт“ включва:
Развитие на ново
„Дървесина и недървесни горски продукти. „Недървесни горски продукти" са смола,
микро предприятие
борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от
за производство на
тях, лишеи, мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж,
екстракти от
животни, които не са дивеч.
естестествени
Дефиницията включва и продукти от следните производства преди индустриалната
ароматни продукти
преработка на дървесината:
на базата на
1. Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано
иновтивен
или рязане или развиване;
автоматизиран
2. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и
производствен
шлайфане;
процес
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;“.
Съгласно информацията, представена във Формуляра за кандидатстване, кандидатът
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кандидатства за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски
продукти, и по-конкретно “… с реализация на пазара на нови продукти, които
представляват (базирани са на) етерични масла – смеси и екстракти от естествени
ароматни продукти произведени чрез прилагане на иновативен автоматизиран
производствен процес, базиран на нови чисти методи на екстрахиране на традиционни
български продукти (етерични масла). Изходни материали за предвидените нови
продукти за здравословен начин на живот, именно „Течности за персонални
инхалатори“ и „Течности за ароматерапия“ са:
1) Традиционни български (био) билки (лайка, исоп, овча опашка, евкалипт, дилянка,
валериана, маточина и други),
2) Българска роза Rosa damascena, от която ще се приготвя „Българското розово
масло“ - „етерично масло (клас 3.2)“, получено чрез „водно–парна дестилация на
цветовете на маслодайна роза (Rosa damascena Mill), вписано в Регистъра на
защитените географски наименования заявения продукт, който му предоставя защитен
статут за територията на ЕС, съгласно Регламент (ЕС) №1151/2012 на Европейския
парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и
храни, който регламентира на ниво ЕС закрила на наименованията на автентични и
самобитни продукти…“.
Проектната инвестиция се състои в придобиване на „Система за екстрахиране на
екстракти от естествени ароматни продукти“ и „Софтуерна платформа за реализация
на производствен процес по екстрахиране на екстракти от ароматни продукти“,
предвидени да обслужват процеса по дестилация на екстракти от естествени ароматни
продукти.
Кандидатът предвижда ароматните растения и билки да бъдат влагани в
производството на предвидените по проекта продукти – "течности за ароматерапия" и
"течности за инхалатори".
Предвид обхвата на включените продукти „лечебни и ароматни растения или
части от тях” в дефиницията за „горски продукт“, съгласно Приложение Л
„Използвани съкращения и основни дефиниции” към Условията за кандидатстване,
посоченото от кандидата производство представлява дейност за преработка и/или
маркетинг на горски продукти.

2.

BG16RFOP0022.024-0613

БИО НЕЛ ЕООД

Инвестиции в
подкрепа на
реализирането и
развитието на
предприемаческа
идея чрез

Съгласно Критерий № 16 от Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на
проектните предложения”: предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности
за преработка и/или маркетинг на горски продукти са сред недопустимите за
финансиране по процедурата.
1. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите
съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза втора от Условията за кандидатстване по
процедурата и изискванията на Критерий № 16 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидатите (Приложение Ж към Условията за
кандидатстване):
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закупуването на
високотехнологичн
о оборудване за
производство на
дървесни
дестилационни
продукти в "Био
Нел" ЕООД

Съгласно Приложение Л „Използвани съкращения и основни дефиниции” към
Условията за кандидатстване, дефиницията за „горски продукт“ включва:
„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 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;“.
Съгласно информацията, представена във Формуляра за кандидатстване, кандидатът
кандидатства за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски
продукти, и по-конкретно “производство на екологично чисти дървени въглища и
топлинна енергия по метода на нискотемпературната пиролиза на съдържащи
въглерод материали, подлежащи на карбонизация”. В описанието на производствения
процес е посочено, че проектната инвестиция - инсталация за производство на
дървени въглища, ще използва предварително подготвена дървесина (Фlt;150 мм,
дължина lt;330 мм) или брикети като суровина. Уточнено е, че основните суровини за
производство са дървесина (отпадъчни дървени парчета от дърводобива и
дървопреработката, дървесина от меки и твърди породи) и всевъзможни брикети за
отопление, както и че крайният продукт - дървени въглища, ще се използва и за
гориво.
Предвид обхвата на включените продукти в дефиницията за „горски продукт“,
съгласно Приложение Л „Използвани съкращения и основни дефиниции” към
Условията за кандидатстване, посоченото от кандидата производство представлява
дейност за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
Съгласно Критерий № 16 от Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на
проектните предложения”: предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности
за преработка и/или маркетинг на горски продукти са сред недопустимите за
финансиране по процедурата.
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1. Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите
съгласно т. 11.2, подт. 4/, хипотеза втора от Условията за кандидатстване по
процедурата и изискванията на Критерий № 16 от Критериите за оценка на
допустимостта на кандидатите (Приложение Ж към Условията за
кандидатстване):

3.

BG16RFOP0022.024-0730

АРОМАТИКА 1 ЕООД

Развитие на
предприемаческат
а идея на фирма
"Ароматика 1"
ЕООД чрез
създаване и
разпространение
на продукти от
етерично-маслени
и лечебни
растения

Съгласно Приложение Л „Използвани съкращения и основни дефиниции” към
Условията за кандидатстване, дефиницията за „горски продукт“ включва:
„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 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;“.
Съгласно информацията, представена във Формуляра за кандидатстване, кандидатът
кандидатства за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски
продукти, и по-конкретно преработване на билки и ароматни растения с цел
производство на натурални етерични масла.
Кандидатът предвижда създаване на продуктова листа, състояща се от различни
видове продукти, изработени от етерично-маслени култури, като:
1. Етерични масла от от роза, лавандула, салвия, мащерка, лайка и риган на килограм;
2. Етерични масла от роза, лайка в разфасовки от 0,6 мл;
3. Етерични масла от салвия, мащерка в разфасовки от 5 мл;
4. Етерични масла от лавандула, риган в разфасовки от 10 мл.
Проектната инвестиция се състои в придобиване на Етикетен принтер, Индустриален
принтер, Полуавтоматична залепваща етикети машина, Хомогенизатор,
Полуавтоматична пълнеща машина 2-20 мл, Полуавтоматична пълнеща машина 5-50
мл, Полуавтоматична пълнеща машина 25-250 мл, Пневматично полуавтоматично
устройство за затваряне и Инсталация за етерични масла, предвидени да обслужват
процеса по дестилация на екстракти от естествени ароматни продукти.
Кандидатът предвижда ароматните растения и билки да бъдат влагани в
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производството на предвидените по проекта продукти – различни видове етерични
масла и смеси, розова и лавандулова води.
Предвид обхвата на включените продукти „лечебни и ароматни растения или
части от тях” в дефиницията за „горски продукт“, съгласно Приложение Л
„Използвани съкращения и основни дефиниции” към Условията за кандидатстване,
посоченото от кандидата производство представлява дейност за преработка и/или
маркетинг на горски продукти.
Съгласно Критерий № 16 от Приложение Ж „Критерии и методология за оценка на
проектните предложения”: предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности
за преработка и/или маркетинг на горски продукти са сред недопустимите за
финансиране по процедурата.

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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