
№
Рег.№ на проектното 

предложение в ИСУН    
Наименование на кандидата

Наименование на проектното 

предложение 

1 BG16RFOP002-2.024-0011 Висто Сървисис ООД
Подобряване и развитие на копирен 

център "DigiPro"

2 BG16RFOP002-2.024-0016 "Милинг" ЕООД Инвестиции в цех за струговане

3 BG16RFOP002-2.024-0516
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - 

ФИЗИОМЕД ПЛОВДИВ ООД

Медицински Център "Физиомед Пловдив" - 

ново поколение терапия

4 BG16RFOP002-2.024-0966
"ПРОЕКТАНТСКО БЮРО ПЕЕВА" 

ЕООД
Инвестиционно проектиране

5 BG16RFOP002-2.024-1007 СОУЛ АРХ ЕООД
Създаване и развитие на архитектурно 

студио "Соул Арх" ЕООД

6 BG16RFOP002-2.024-1027

"Естетик Дент Д-р Ася Тодорова 

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА 

ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ 

ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ЕООД

Откриване и оборудване на кабинет  за 

първична  медицинска  помощ  по  

дентална медицина"

7 BG16RFOP002-2.024-1038 "Перфект глас"ООД

Инвестиции в подкрепа на 

предприемаческата идея на "Перфект 

глас"ООД чрез формуване и обработване 

на плоско стъкло

8 BG16RFOP002-2.024-1044

СМАЙЛ - Д-Р ГОГОВА 

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА 

ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО 

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Еднолично 

дружество с ограничена 

отговорност

Налагане на високо технологични 

дентални услуги

9 BG16RFOP002-2.024-1063 "Ес. Ейч. Фешън" ЕООД
"Насърчаване на предприемачеството в 

"Ес. Ейч. Фешън" ЕООД

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване по процедура 

BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството



10 BG16RFOP002-2.024-1103 "КАЛЕНДУЛА ГАРДЪН" ЕООД

Студио за ландшафтна архитектура и 

проектиране

11 BG16RFOP002-2.024-1105 "МЕТАЛНИ ПРОДУКТИ 2002" ЕООД

Създаване на малко предприятие за 

производство на иновативни метални 

контейнери за строителни отпадъци

12 BG16RFOP002-2.024-1116 "СИС ТЕКСТИЛ" ЕООД
Утвърждаване на пазара на фирма"СИС 

ТЕКСТИЛ" ЕООД

13 BG16RFOP002-2.024-1126 Транс парт инженеринг ЕООД

Развитие на Транс парт инженеринг ЕООД 

- предприятие за металообработване и 

резервни части за индустриално 

приложение

14 BG16RFOP002-2.024-1143 Медика Дент 2018 ООД

Създаване и развитие на стоматологичен 

кабинет за рентгенография от "Медика 

Дент 2018" ООД

15 BG16RFOP002-2.024-1160
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР БЕРБАТОВ  

ООД

Предлагане на високотехнологични услуги 

в сферата на Ендокринология и болести 

на обмяната

16 BG16RFOP002-2.024-1166 ДИ ВИ ДЖИ СТРОЙ Металообработване от ново поколение

17 BG16RFOP002-2.024-1177 Дентален център Се Дент ЕООД
Развитие на предприемаческата идея в 

"Дентален център Се дент"ЕООД

18 BG16RFOP002-2.024-1198
Еднолично дружество с 

ограничена отговорност "НОАРТ"

Създаване и развитие на Фото-фабрика 

"15 минути"

19 BG16RFOP002-2.024-1224 ДИ БУХО ЕООД

Реализиране на предприемаческа идея на 

"ДИ БУХО" ЕООД за създаване на 

фотостудио за обработка и печат на 

изображения.

20 BG16RFOP002-2.024-1235 "Пъстроцветна дъга"ЕООД

Насърчаване на предприемаческата идея 

в детска занималня "Пъстроцветна 

дъга"ЕООД

21 BG16RFOP002-2.024-1250 "Ес Енд Джи Енвайрънмент" ООД
Създаване и развитие на инженерно 

студио "Ес Енд Джи Енвайрънмент" ООД



22 BG16RFOP002-2.024-1257

"САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – 

МИЗИЯМЕД" ЕООД

Лаборатория на бъдещето - Мизиямед

23 BG16RFOP002-2.024-1314 "Лусио Архитекти" ЕООД
Създаване и развитие на архитектурно 

студио "Лусио Архитекти" ЕООД

24 BG16RFOP002-2.024-1317

Еднолично дружество с 

ограничена отговорност 

"Тиймпрес"

Успешен старт за ТИЙМПРЕС ЕООД

25 BG16RFOP002-2.024-1348 "ДОРИ 76" ЕООД

Екологично устойчиво производство на 

изделия от дървен материал -  съдове и 

прибори за сервиране, изделия за украса 

с гравюри и  инкрустации, гравирани 

снимки върху дървен материал и други 

сувенирни изделия

26 BG16RFOP002-2.024-1374 ЕТ "ПОЗИТИВ - ГАЛЕНА ИВАНОВА"
„ЕТ Позитив – Галена Иванова“ – пътя от 

идеята до пазара”

27 BG16RFOP002-2.024-1384 "Джъст Тия" ЕООД
Създаване на нов моден бранд "Джъст 

Тия"

28 BG16RFOP002-2.024-1432 "ГЕОДЕЗИЯ ВТ" ЕООД
Създаване на фирма за извършване на 

геодезически услуги

29 BG16RFOP002-2.024-1454 "Арт Хънтър" ООД Дизайнерско студио "Арт Хънтър"

30 BG16RFOP002-2.024-1485
"ОНКО-ДЕРМАТОЛОГИЧЕН 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР" ЕООД

Реализиране на предприемаческата идея 

на предприятие "Онко-дерматологичен 

медицински център" ЕООД

31 BG16RFOP002-2.024-1491 "Фотобокс 2017" ЕООД
Реализиране на предприемаческите 

начинания във "Фотобокс 2017" ЕООД

32 BG16RFOP002-2.024-1497

РАЙ-ДЕНТ-Амбулатория за 

извънболнична първична 

дентална помощ - групова 

практика ООД

Въвеждане на технологиите за 3D 

дигитализация и визуализиране в 

денталната медицина при диагностика и 

лечение на пациенти.

33 BG16RFOP002-2.024-1499 "М. Илчева Дизайн" ЕООД
Създаване на проектантско бюро "М. 

Илчева Дизайн" ЕООД  в гр.Силистра



34 BG16RFOP002-2.024-1507 ХЕЛПМЕДИКАЛ ЕООД

Развитие на предприемаческа идея в 

предприятие за производство на 

медицински изделия и средства " 

ХЕЛПМЕДИКАЛ" ЕООД.

35 BG16RFOP002-2.024-1512 ГЪЛЪБОВА ООД
Закупуване на високотехнологичен CNC 

струг за производство на метални изделия

36 BG16RFOP002-2.024-1515 МИРЕ СТИЛ ООД

“МИРЕ СТИЛ“ ООД -  синергия на 

предприемачеството и ИКТ за бизнес-

развитие в дигиталната епоха".

37 BG16RFOP002-2.024-1517 Тех консулт 2018 ЕООД

Насърчаване на предприемачеството, чрез 

инвестиране в цех за струговане и 

заваряване

38 BG16RFOP002-2.024-1518 "Търнинг" ЕООД Предоставяне на стругарски услуги

39 BG16RFOP002-2.024-1525 "Престиж окси" ЕООД

Предоставяне на оздравително-

възстановителни процедури чрез 

хипербарна оксигенация

40 BG16RFOP002-2.024-1543 Копирен свят ООД
Създаване и развитие на център за 

печатни и копирни услуги „Копирен свят“

41 BG16RFOP002-2.024-1602 "Фолиса 7" ЕООД

"Ароматерапията-от древността до 

иноватициите"-създаване и развитие на 

предприятие за производство на 

ароматерапевтични продукти.

42 BG16RFOP002-2.024-1605 КОЖЕН ЦВЯТ

Стартиране на  производството на 

иновативни пластмасови саксии за 

прочистване на въздуха  от КОЖЕН ЦВЯТ 

ЕООД

43 BG16RFOP002-2.024-1608 Куполни къщи ООД "Развитие, растеж и нови възможности"

44 BG16RFOP002-2.024-1610 "ПРЕВЪЗХОДНО БЕБЕ"  ЕООД
Терапевтичен център за ранно детско 

развитие - Превъзходно бебе



45 BG16RFOP002-2.024-1616

Амбулатория за индивидуална 

практика за специализирана 

медицинска помощ по 

ревматология-Ревма Хелт ЕООД-

АИПСМПР РЕВМА ХЕЛТ ЕООД.

Иновации в ревматологичната 

диагностика.

46 BG16RFOP002-2.024-1618 СТУДИО ПЕЧАТ ЕООД
Реализиране на предприемаческата идея 

на предприятие "СТУДИО ПЕЧАТ"

47 BG16RFOP002-2.024-1621 Милеиум Тех
Студио за еко интериорен дизайн и 

архитектурни решения

48 BG16RFOP002-2.024-1624

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА 

ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА 

ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ЗА 

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА- ДЕСМАЙЛ

Подкрепа за развитие на АМБУЛАТОРИЯ  

ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ЗА 

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА- ДЕСМАЙЛ ЕООД

49 BG16RFOP002-2.024-1650 ЕКОСТАР ГРУП

ПРОЕКТ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОЧИСТВАНЕ НА ЧЕРЕН 

КАРБОН /САЖДИ/ , ПОЛУЧЕНИ ОТ 

ПИРОЛИЗА НА ОТРАБОТЕНИ 

АВТОМОБИЛНИ ГУМИ

50 BG16RFOP002-2.024-1686 Джи СЕНА ЕООД

Създаване на проектантско бюро за 

проектиране на кораби и морски 

съоръжения за българския и 

международен пазар

51 BG16RFOP002-2.024-1717 ЛЕГО ПЛАСТ  ЕООД

Реализиране на предприемаческа идея за 

създаване на предприятие за 

проектиране, изработка и реализация на 

конструкции от PVC

52 BG16RFOP002-2.024-1724 ИНВОУК ЕООД Архитектурно студио Инвоук



53 BG16RFOP002-2.024-1736 Студио Вуду Еоод

Студио за дизайн и печат на абонаментен 

бизнес модел, предлагащо печатни и 

рекламни услуги - рекламни печатни 

материали за събития, промоционални 

материали и други, изграждането на 

фирмена идентичност, използването на 

предлаганите услуги от краен потребител 

за лични цели. С опция на 

самообслужване и използване на готови 

за ползване на дизайн темплейти, 

консумативи и печатни машини.

54 BG16RFOP002-2.024-1748 Официален шуин център EООД
Център за рехабилитация, физиотерапия, 

кинезитерапия и лечебни масажи.

55 BG16RFOP002-2.024-1773 Фирма „ВИК ЕКО“ ЕООД

„Иновационно ВиК инженерство за 

постигане стратегическата цел на 

иновационната стратегия за интелигентна 

специализация за Р. България 2014-

2020г.”

56 BG16RFOP002-2.024-1774 "ВИТАЛ ЕСТЕТИК" ЕООД

Създаване на Център за естетична 

медицина "ВИТАЛ ЕСТЕТИК" в гр. 

Силистра

57 BG16RFOP002-2.024-1781 АРТЛАЙТ ПРИНТ ООД

Развитие на копирен център за 

изработване и разпространение на 

иновативни картографски документи и 

материали

58 BG16RFOP002-2.024-1786 РОНДО СТУДИО ЕООД

Клей моделинг студио за производство на 

прототипи в сферата на инженерния и 

автомобилен дизайн

59 BG16RFOP002-2.024-1787 ЕйчЕс проект

Насърчаване на предприемачеството чрез 

създаване на архитектурно бюро "Ейчес 

проект"



60 BG16RFOP002-2.024-1835 БОГОМИЛ ГРУП ЕООД
БОГОМИЛ ГРУП ЕООД – 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В МОДНИЯ БИЗНЕС

61 BG16RFOP002-2.024-1843 БЕТСТРОЙ 82 ЕООД

"Каменна пътека" е проектът, който 

БЕТСТРОЙ ЕООД е готов да изпълни при 

осигурено финансиране по Оперативна 

програма "Насърчаване на 

предприемачеството". С изпълнението на 

проекта ще бъде създадено производство 

на различни бетонови изделия.

62 BG16RFOP002-2.024-1844 Стимул К ЕООД

Създаване на дигитална печатница за 

отпечатване на книги, албуми, каталози, 

справочници, формуляри и други на 

хартиени и други носители в малки и 

средни тиражи за кратко време. 

63 BG16RFOP002-2.024-1857 ИНОПАК ООД
Представяне на пазара на иновативни 

продукти от компостируеми биополимери

64 BG16RFOP002-2.024-1858 ГОУРАН ООД

Автономна и автоматична система за 

фотозаснемане и фото- времеизмерване 

на спортни събития



65 BG16RFOP002-2.024-1861 Стиймшип Марин Фешън ЕООД

Разработка на модели и изпълнение на 

специализирано морско облекло. 

Премахване на съществуващи 

недостатъци в подобно такова и 

усъвършенстване на дизайнерските 

детайли. Специализираното морско 

облекло ще бъде предназначено за 

обикновения потребител и за всички 

работещи в морската сфера. Облеклото е 

част от имиджа на всеки уважаващ себе 

си човек независимо от възраст, пол и 

расова принадлежност.

66 BG16RFOP002-2.024-1862 "СИГРОТЕХ КОМПЛЕКТ" ЕООД
Предприемачество и капацитет за растеж 

в "СИГРОТЕХ КОМПЛЕКТ" ЕООД

67 BG16RFOP002-2.024-1866 Ихтус ЕООД “Добротворци“

68 BG16RFOP002-2.024-1898 ЕЛИЗИУМ ЛАНДСКЕЙП ЕООД
Устойчиво развитие на ЕЛИЗИУМ 

ЛАНДСКЕЙП ЕООД

69 BG16RFOP002-2.024-1899 "ВиГа 92" ЕООД "ВиГа 92" ЕООД  - поглед към бъдещето

70 BG16RFOP002-2.024-1909
СТУДИО ЗА ТЕЛЕВИЗИОНЕН 

МОНТАЖ ООД

Фолклорно наследство на България и 

създаване на студио за телевизионен 

монтаж

71 BG16RFOP002-2.024-1912 "Стоянова Салт Хаус" ООД
Създаване на възстановителен здравен 

център

72 BG16RFOP002-2.024-1923 Люсавор ЕООД
Насърчаване на предприемачеството в 

"Люсавор" ЕООД



73 BG16RFOP002-2.024-1954 „НАШ ЖИВОТ-МАРИЯ ГЕНЧЕВА” ЕТ

Дневен център"НАШ ЖИВОТ" с екологична 

база за социална рехабилитация и 

интеграция на деца от 5  до 18 години ,с 

лека и умерена  степен на умствена 

изостаналост,със сензорни и двигателни 

нарушения,емоционално-поведенчески 

проблеми,специални образователни 

потребности,специфични обучителни 

трудности и нарушения в развитието

74 BG16RFOP002-2.024-1961
"ТРИ ДЕ СКАН ИНЖЕНЕРИНГ" 

ЕООД

Насърчаване на предприемачеството в 

производствената дейност на "ТРИ ДЕ 

СКАН ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

75 BG16RFOP002-2.024-1967 ДЖОЯ ДИЗАЙН ЕООД

Реализиране на предприемаческата идея 

на фирма „Джоя Дизайн“, а именно студио 

за интериорен дизайн, което освен на 

конвенционалните техники, залага и на 

една древно изкуство за постигането на 

положителни резултати, а именно ФЪН 

ШУЙ – Наука за създаването на щастлива 

жизнена среда – такава, че да е 

положителна и благоприятна по всяко 

време.

76 BG16RFOP002-2.024-1974 "СЕДДУМ" ЕООД

Предприемачество за насърчаване на 

"СЕДДУМ" ЕООД при изпълнение на 

дейности в областта на дизайна

77 BG16RFOP002-2.024-1986 АРММЕТАЛ ООД
Налагане на пазара на продукт арматурни 

заготовки



78 BG16RFOP002-2.024-1992
"Боби и Мери Хоум" ЕООД

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА 

ИДЕЯ НА “БОБИ И МЕРИ ХОУМ“ ЕООД.

Разработване  на предпремаческата идея 

(Софтуер)  за Предплатени Битови сметки 

- Ток, Вода, Газ, ТВ, Интернет, СОТ, 

Алтернативна енергия, Наеми и др.

79 BG16RFOP002-2.024-1995

Амбулатория за индивидуална 

практика за специализирана 

медицинска помощ Кардио център 

ЕООД

Насърчаване на предприемачеството чрез 

създаване на лекарски кабинет за 

индивидуална практика Кардио център

80 BG16RFOP002-2.024-1996

АЛЕСТА ДИЗАЙН Еднолично 

дружество с ограничена 

отговорност

Кариерно развитие на млади архитекти - 

създаване на капацитет и растеж

81 BG16RFOP002-2.024-1997 Ентураж 1

Устойчиво развитие на Ентураж 1 ЕООД 

чрез подкрепа за развитие на 

предприемаческа идея в сферата на 

предлагане на услуги по графичен дизайн

82 BG16RFOP002-2.024-2006 Инженерни услуги ЕООД Инженерни услуги

83 BG16RFOP002-2.024-2009 "АТИЯ ТРЕЙД" ЕООД
Възстановителен център "Сплендид Дей 

Спа Клуб"

84 BG16RFOP002-2.024-2013 ТЕРЕЗ АРХИТЕКТИ ЕООД
Създаване и развитие на архитектурно 

студио "ТЕРЕЗ архитекти" ЕООД

85 BG16RFOP002-2.024-2015
Медико Диагностична 

лаборатория Зита лаб

Създаване на модел на иновативна 

клинична лаборатория в Добруджа

86 BG16RFOP002-2.024-2020 КН 2020

Проектиране, иновативно техническо 

решение за увеличаване 

носимоспособност до IX степен при 

сеизмично въздействие при конструкция 

на сгради. Проектиране енергийна 

ефективност пасивна сграда, при условие 

за нулеви емисий на парникови газове.



87 BG16RFOP002-2.024-2036 БЕВИА ПРО ФОТО ЕООД
Реализиране на предприемаческата идея 

на предприятие "БЕВИА ПРО ФОТО" ЕООД

88 BG16RFOP002-2.024-2041 "ДЕЛ ФУЕГО" ЕООД

Насърчаване на предприемаческата идея 

на ДЕЛ ФУЕГО за производство на пелети 

от индустриално преработена дървесина

89 BG16RFOP002-2.024-2042 Муун Уднър ЕООД Арт-център за терапия и здраве

90 BG16RFOP002-2.024-2048 "ВиД 20" ЕООД

ВиД 20 ЕООД Концепция, дизайн и 

производство на облекло по 

индивидуални характеристики на 

клиентите

91 BG16RFOP002-2.024-2069 НИНОПАК ЕООД
Подкрепа за реализиране на конкурентно 

производство в Нинопак ЕООД

92 BG16RFOP002-2.024-2074 БагПак ООД
Насърчаване на предприемачеството във 

фирма "БагПак"ООД град Видин

93 BG16RFOP002-2.024-2075 Светът на дроновете ЕООД

Светът на дроновете - софтуер за 

управление на безпилотни летателни 

апарати

94 BG16RFOP002-2.024-2090

"Уромедик-амбулатория за 

индивидуална практика за 

специализирана медицинска 

помощ по урология-доктор 

Николов" ЕООД

Подкрепа за устойчиво развитие на 

предприемачеството в "Уромедик-

амбулатория за индивидуална практика 

за специализирана медицинска помощ по 

урология-доктор Николов" ЕООД

95 BG16RFOP002-2.024-2092 "Ка Ел Систем" ЕООД

"Създаване и развитие на модерно 

производство на алуминиева и PVC 

дограма, балконски и входни врати"

96 BG16RFOP002-2.024-2097 "ДИ АЙ АРТ" ЕООД

ДИ АЙ АРТ- проектантско бюро от ново 

поколение

97 BG16RFOP002-2.024-2106
"ЕС ВИ ЕС ИНТЕРНАЦИОНАЛ 

КОМПАНИ" ЕООД

Закупуване на допълнително шевно 

оборудване



98 BG16RFOP002-2.024-2119 „ВОКС УЪРЛД“ ЕООД

Създаване на модерно и актуално радио 

за района на Кюстендил от „ВОКС УЪРЛД“ 

ЕООД

99 BG16RFOP002-2.024-2126 "КАРАДИ ПРОДЖЕКТ"ЕООД

Студио разработващо модни колекции 

облекла за собствен бранд и външни 

клиенти, производството и продажбата 

им.

100 BG16RFOP002-2.024-2128
ТРАНСПОРТ КОНСУЛТ 

ИНЖЕНЕРИНГ

Инженерно проектиране на зараждането, 

протичането и приключването на 

инциденти, възникнали при управление 

на транспортна техника, чрез прилагане 

на физичните закони, както и 

съвременните методични правила и 

компютърни програми, като се 

проследяват процесите и взаимовръзките 

в системата - път, превозно средство, 

водач.

101 BG16RFOP002-2.024-2147 “ТРЕНД КОЛОР ДИЗАЙН” ЕООД
Създаване и работа на архитектурно бюро 

“ТРЕНД КОЛОР ДИЗАЙН” ЕООД

102 BG16RFOP002-2.024-2148 "Висок Монтаж" ООД
Реализиране на предприемаческа идея в 

областта на електротехника

103 BG16RFOP002-2.024-2158 Силипласт Дограма от Силипласт

104 BG16RFOP002-2.024-2159
“БОНОНИЯ СЪРДЖИКЪЛ ТУЛС” 

ООД

Производство на персонализиран, 

отговарящ на конкретните, индивидуални 

нуждии на пациента "индивидуален водач 

за поставяне на зъбни импланти" - 

медицински инструмент, намиращ широко 

приложение в стоматологията

105 BG16RFOP002-2.024-2175 АМЕЙЗИНГ ДИЗАЙН ЕООД

РАЗРАБОТВАНЕ НА ОНЛАЙН 

РЕЗЕРВАЦИОННА СИСТЕМА ЗА 

СПЕЦИАЛИЗИРАН МЕДИЦИНСКИ ТУРИЗЪМ 

С И БЕЗ НАСТАНЯВАНЕ В ЛЕЧЕБНИ И 

ДРУГИ ЗАВЕДЕНИЯ



106 BG16RFOP002-2.024-2184 "Нтекс" ЕООД
"Създаване и развитие на производствено 

ателие за облекло и шивашки услуги"

107 BG16RFOP002-2.024-2191 ПРОДАКШЪН ТВ ЕООД

Предоставяне на комуникационна он 

лайн, електронна услуга, чрез създаване 

на високотехнологично студио за 

мултикам предаване в реално време на 

новини, бизнесфоруми, лекции, културни 

и спортни събития с обществено полезен 

и корпоративен характер. Изготвяне на 

постпродукция.

108 BG16RFOP002-2.024-2192 Скела Дизайн ЕООД

Насърчаване на женското 

предприемачеството чрез реализиране на 

предприемаческа идея на "Скела Дизайн" 

ЕООД в сектор С18 „Печатна дейност и 

възпроизвеждане на записани носители“


