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ДОПЪЛНИТЕЛЕН СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА 

ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-3.004 

 „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ“ ПО 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020 г. 

 

№ 
Рег. № на проектното 

предложение 
Наименование на 

кандидата 

Наименование на 
проектното 

предложение 
Основание за отхвърляне 

1. BG16RFOP002-3.004-0115 „БЛУРЕД“ ООД 

 

„Внедряване на съвременни 
технологии в Блуред ООД 
за постигане на ресурсна 

ефективност в 
производствения процес“ 

 

Кандидатът не отговаря на критериите за допустимост на кандидатите 
съгласно т. 11.1, подт. I/6) от Условията за кандидатстване по 
процедурата и изискванията на Критерий № 6 от Критериите за 
оценка на допустимостта на кандидатите (Приложение К към 
Условията за кандидатстване): 

Съгласно посоченото в раздел II, т.1 и т.2 от Одита за ресурсна ефективност 
и т.2, поле „Код на организацията по КИД 2008“ и поле „Код на проекта по 
КИД 2008“ от Формуляра за кандидатстване, по проекта се предвижда 
извършването на дейности свързани с подобряване на ресурсната 
ефективност във връзка с осъществяваната от кандидата дейност по КИД 
2008 – 13.99 -  „Производство на други текстилни изделия, некласифицирани 
другаде“. Към проектното предложение е представена Справка за 
производството и продажбите на промишлени продукти за 2016 г., заверена 

от НСИ, видно от която кандидатът няма реализирани приходи в размер на 
минимум 120 000.00 лева, от продажбата на продукция от икономическата 
дейност по код 13.99, за която e заявено, че са предвидени дейностите 
свързани с подобряване на ресурсната ефективност.  

В съответствие с Приложение К „Критерии и методология за оценка на 
проектните предложения“ при несъответствие с изискванията на Критерий № 
6 от Критериите за оценка на допустимостта на кандидатите, 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 недопускането им до по-нататъшна оценка пред ръководителя на Управляващия орган, в 

едноседмичен срок от съобщаването.  


