Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
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Рег. № на проектното
предложение в ИСУН 2020

BG16RFOP002-2.089-0012

BG16RFOP002-2.089-0063

BG16RFOP002-2.089-0111

BG16RFOP002-2.089-0121

Наименование на
кандидата

ТМ ПРОЕКТ ЕООД

ЕТ КЕШ - КРАСИМИР
ХРИСТОВ

Наименование на проектното
предложение

Основание за недопускане

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месецa, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, март и юли 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, март и юли 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх.номер: № 1100И0099041/19.05.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 434547.97 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

АСКАНИЯ КАСТИНГ ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, април и май 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците март, април и май 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ИНФИНИТИ ПРОПЪРТИ
ООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква а) от Условията за кандидатстване по
процедурата и Критерий № 3 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 24, подт. а) от Условията за кандидатстване по процедурата, Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение
(Приложение 1) или Е-ДЕКЛАРАЦИЯ съгласно т.6 "Е-ДЕКЛАРАЦИИ" от Формуляра за кандидатстване се попълва и подписва от всички лица, които са официални представляващи
Подкрепа за малки предприятия
на кандидата и са вписани като такива в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно.
с оборот над 500 000 лв. за
Видно от извършената служебна проверка в ТР и РЮЛНЦ, кандидатът "ИНФИНИТИ ПРОПЪРТИ" ООД с ЕИК 131213759 се представлява от ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ.
преодоляване на
Формулярът за кандидатстване е подписан с КЕП от упълномощено лице.
икономическите последствия от
Към проектното предложение са представени Декларации, които не съответстват на актуалния образец на Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и
пандемията COVID-19
Условията за изпълнение по процедурата.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за
изпълнение (Приложение 1), попълнена и подписана от ЙОРДАН ПЕТКОВ ТАРАШМАНОВ.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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BG16RFOP002-2.089-0127

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
“Д.С. ДЕНТ-АМБУЛАТОРИЯ
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
ЗА ИНДИВИДУАЛНА
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д- икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
Р КАЛОЯН СТОЙЧЕВ”
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
EOOД
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, април и май 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците март, април и май 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

BG16RFOP002-2.089-0158

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
УНИКАТ МОДЕЛС - ЯНКОВ,
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
ГЕОРГИЕВА И СИЕ СД
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, септември и октомври 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, септември и октомври 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

BG16RFOP002-2.089-0194

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
Ар енд Ди Сървисиз ООД
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, април и май 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците март, април и май 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

BG16RFOP002-2.089-0198

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
АКВА Билд Системс ЕООД
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх.номер: № 2400И0386955/22.02.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 482625.00 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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BG16RFOP002-2.089-0203

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ АД
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, април и май 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, април и май 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

BG16RFOP002-2.089-0208

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, април и юли 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците март, април и юли 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

BG16RFOP002-2.089-0235

АЙ ТИ СИ И ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
ИЗДАТЕЛСТВО РИВА ЕООД
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, април и юни 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците март, април и юни 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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BG16RFOP002-2.089-0289

BG16RFOP002-2.089-0290

BG16RFOP002-2.089-0301

BG16RFOP002-2.089-0393

СТАРС ТРАВЕЛ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, май и юни 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, май и юни 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

АЛФА - МИКС ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, август и октомври 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците март, август и октомври 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ИНФОМИК-ТРАНС ООД

ПММС ЕООД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх.номер: № 1900И0093991/31.03.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 451727.95 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, юли и август 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, юли и август 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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НЕСТО - 2000 ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, май и август 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците март, май и август 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Тива Ком ООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква а) от Условията за кандидатстване по
процедурата и Критерий № 3 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 24, подт. а) от Условията за кандидатстване по процедурата, Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение
(Приложение 1) или Е-ДЕКЛАРАЦИЯ съгласно т.6 "Е-ДЕКЛАРАЦИИ" от Формуляра за кандидатстване се попълва и подписва от всички лица, които са официални представляващи
на кандидата и са вписани като такива в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно.
Видно от извършената служебна проверка в ТР и РЮЛНЦ, кандидатът се представлява заедно и поотделно от Иван Николаев Иванов, Валентин Господинов Илиев и Теодор Петров
Подкрепа за малки предприятия
Димитров.
с оборот над 500 000 лв. за
Електронната Декларация, съгласно т. 6. „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра за кандидатстване, е попълнена в ИСУН 2020 и подписана с валиден КЕП само от едно от лицата с право
преодоляване на
да представляват кандидата - Иван Николаев Иванов. Към проектното предложение НЕ е представена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и
икономическите последствия от
Условията за изпълнение (Приложение 1), попълнена и подписана от другите представляващи лица - Валентин Господинов Илиев и Теодор Петров Димитров, вписани като такива
пандемията COVID-19
в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ.
Към проектното предложение са представени Декларации, които НЕ съответстват на актуалния образец на Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и
Условията за изпълнение по процедурата.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за
изпълнение (Приложение 1), попълнена и подписана от всички официални представители, която не е в цялост.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

1. Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от
Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум две приключени
финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.
След извършена служебна проверка в НСИ (Монитортат) и в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, кандидатът няма подаден Годишен отчет за
дейността за 2018 г., поради което съответствието с критерия за оценка не може да бъде установено.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

2. Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от
Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
По отношение на кандидати, които осъществяват икономическа дейност, която е освободена от регистрация по ЗДДС, източник относно спада в оборота е оборотна ведомост за
избраните три месеца от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г, от които да е виден оборотът на предприятието от икономическата дейност/и, освободена/и от
регистрация по ЗДДС.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, април и август 2020 г.
Съгласно приложените от кандидата в т.7 „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра за кандидатстване оборотни ведомости, не е налице средноаритметичен
спад от поне 20% в оборота за месеците февруари, април и август 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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ЕТ ВАСИЛЕВИ-99 ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА

СОФИЯ ТЕРА ГРУП ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, април и септември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците март, април и септември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх.номер: № 2000И0159356/27.06.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 464078.00 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

1. Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 14 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване 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 предприятия,
кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в обхвата на Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение 4).
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 42.11 „ Строителство на автомагистрали, пътища
и самолетни писти “. Съгласно извършена служебна проверка от НСИ (Монитортат), кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2019г. е 01.19 „Отглеждане на други
едногодишни растения“. По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност.
Видно от Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение 7 към Условията за кандидатстване) дейността, осъществявана от кандидата попада в
Подкрепа за малки предприятия
Глава 6 „Живи дървета и други растения; луковици, корени и пр; откъснати цветя и декоративна зеленина “, Глава 7 „Хранителни зеленчуци и някои корени и грудки“ и Глава 8 „
с оборот над 500 000 лв. за
Хранителни плодове и ядки; кори от дини, пъпеши или от цитрусови плодове“.
преодоляване на
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
икономическите последствия от
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
пандемията COVID-19
2. Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх.номер: № 2214И0376793/25.3.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 46033,63 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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СТ КОЗМЕТИКС ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: юни, юли и август 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците юни, юли и август 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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Е.В. ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месецa, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, април и май 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците март, април и май 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

СИКОТЕК ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месецa, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, май и юни 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, май и юни 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ВЕЗЛА 2013 ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: октомври, ноември и декември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците октомври, ноември и декември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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РЕТРАНС 2010 ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месецa, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, април и ноември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците март, април и ноември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

СТОЛОВЕ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване, допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за малко
Подкрепа за малки предприятия предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L
с оборот над 500 000 лв. за
124, 20.5.2003 г., стр. 36).
преодоляване на
В резултат на извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е установено, че ОБЩИНА ДОБРИЧ е 100% собственик на
икономическите последствия от капитала в предприятието-кандидат "СТОЛОВЕ" ЕООД. Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.9 от Закона за малките и средните предприятия едно предприятие не може да се смята
пандемията COVID-19
за малко и средно предприятие, по смисъла на чл. 3 от ЗМСП, ако 25 на сто или повече от капитала или от броя на гласовете в общото събрание се контролират пряко или
непряко, заедно или поотделно от един или повече държавни органи, с изключение на случаите посочени в чл.4, ал. 4 от ЗМСП.
Предвид изложеното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Коуд Рънърс ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеци, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: май, септември и октомври 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците май, септември и октомври 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

К И М ПЛАС ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеци, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: юли, август и септември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците юли, август и септември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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ВЕНУС ЛУКС ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месецa, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, юли и октомври 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, юли и октомври 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

М.М.ТРЕЙД ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване, не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за
финансиране на икономическа дейност, свързана с производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия, съгласно чл. 3, ал.3 на Регламент (ЕС) №
1301/2013.
На база посоченото недопустими са предприятия, заявяващи подкрепа за икономически дейности съгласно КИД-2008, попадащи в раздел С 12 „Производство на тютюневи
изделия“, както и код на икономическа дейност 46.35 „Търговия на едро с тютюневи изделия“ и 47.26 „Търговия на дребно с тютюневи изделия“. Недопустими са и предприятия,
заявяващи подкрепа за кодове на икономическа дейност 46.17 „Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, 46.21 „Търговия на едро със зърно,
семена, фуражи и необработен тютюн“, 46.39 „Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ и 47.11 „Търговия на дребно в
Подкрепа за малки предприятия
неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, в случай че кандидатстват за финансиране на дейности по търговия с тютюн/тютюневи
с оборот над 500 000 лв. за
изделия.
преодоляване на
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът не е посочил код на основна икономическа дейност.
икономическите последствия от
Съгласно извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат), кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2019г. е 47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани
пандемията COVID-19
магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“.
От наличната във Формуляра за кандидатстване информация не може да се прецени, дали кандидатът попада извън посоченото ограничение в Условията за кандидатстване по
процедурата.
До кандидата е изпратено уведомление с искане за конкретна информация относно дейностите, които ще се финансират със заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта
и дали те включват дейности по търговия с тютюн/тютюневи изделия.
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил разяснение, от което е видно, че извършваната от него дейност включва търговия с
тютюн/тютюневи изделия.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ
преодоляване на
КЛУБ МОТЕН Сдружение
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

ЕЛСИСТ К ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 от
Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или
еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
След извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, кандидатът е сдружение, регистрирано по Закона за юридическите
лица с нестопанска цел.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месецa, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, август и септември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, август и септември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

34

35

36

37

BG16RFOP002-2.089-0921

BG16RFOP002-2.089-0936

BG16RFOP002-2.089-0950

BG16RFOP002-2.089-0963

ДАНИСА ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, март и октомври 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, март и октомври 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ГАФ ООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 16 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
Подкрепа за малки предприятия
2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават предприятия,
с оборот над 500 000 лв. за
кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 (Приложение 5) попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на
преодоляване на
хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва: 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”.
икономическите последствия от
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 10.39 „Преработка и консервиране на други
пандемията COVID-19
плодове и зеленчуци, без готови ястия“, което се потвърждава и от извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат).
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ЙОТОВ ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месецa, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, април и юли 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, април и юли 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ЧЕРИ ООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Подкрепа за малки предприятия Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
с оборот над 500 000 лв. за
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
преодоляване на
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх.номер: № 0400И0213546/18.02.2020 г., съгласно предоставена информация от
икономическите последствия от Националната агенция за приходите, е 474353,18 лева.
пандемията COVID-19
В допълнение, юридическото лице ЕТ "ДЕСИСЛАВА МОМЕВА", ЕИК: 201734789, участвало в преобразуване с кандидата от 28.11.2019 г. съгласно вписаните обстоятелства в
Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, няма подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕКТРИК
ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месецa, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, май и октомври 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, май и октомври 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

АРЕТЕ СТРОЙ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месецa, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: май, юни и юли 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците май, юни и юли 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

BG16RFOP002-2.089-1060

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване, допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за малко
Подкрепа за малки предприятия предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L
с оборот над 500 000 лв. за
124, 20.5.2003 г., стр. 36).
Градски транспорт Добрич
преодоляване на
В резултат на извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е установено, че ОБЩИНА ДОБРИЧ е 100% собственик на
ЕООД
икономическите последствия от капитала в предприятието-кандидат "Градски транспорт Добрич" ЕООД. Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.9 от Закона за малките и средните предприятия едно предприятие не
пандемията COVID-19
може да се смята за малко и средно предприятие, по смисъла на чл. 3 от ЗМСП, ако 25 на сто или повече от капитала или от броя на гласовете в общото събрание се контролират
пряко или непряко, заедно или поотделно от един или повече държавни органи, с изключение на случаите посочени в чл.4, ал. 4 от ЗМСП.
Предвид изложеното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

BG16RFOP002-2.089-1076

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходните години са: ноември и декември 2020 г. и януари 2021 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците ноември и декември 2020 г. и януари 2021 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца от 2019/2020 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

АРТМЕТАЛ-07 ООД
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АГРИТРЕЙД - БГ ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месецa, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, март и октомври 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, март и октомври 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
преодоляване на
2015 ЕООД
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум две приключени
финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.
Съгласно извършена служебна проверка в НСИ (Монитортат), кандидатът е подал декларация, че през отчетната 2018г. предприятието не е осъществявало дейност по смисъла на
Закона за счетоводството.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

МАР МАГ ИТИ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месецa, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, май и ноември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, май и ноември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Петрокелтик България
ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, юли и септември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, юли и септември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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Криси – Д и Н ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване, не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за
финансиране на икономическа дейност, свързана с производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия, съгласно чл. 3, ал.3 на Регламент (ЕС) №
1301/2013.
На база посоченото недопустими са предприятия, заявяващи подкрепа за икономически дейности съгласно КИД-2008, попадащи в раздел С 12 „Производство на тютюневи
изделия“, както и код на икономическа дейност 46.35 „Търговия на едро с тютюневи изделия“ и 47.26 „Търговия на дребно с тютюневи изделия“. Недопустими са и предприятия,
заявяващи подкрепа за кодове на икономическа дейност 46.17 „Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, 46.21 „Търговия на едро със зърно,
семена, фуражи и необработен тютюн“, 46.39 „Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ и 47.11 „Търговия на дребно в
Подкрепа за малки предприятия неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, в случай че кандидатстват за финансиране на дейности по търговия с тютюн/тютюневи
с оборот над 500 000 лв. за
изделия.
преодоляване на
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът не е посочил код. Съгласно извършена служебна проверка
икономическите последствия от в НСИ (Мониторстат), кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2019г. е 47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки,
пандемията COVID-19
напитки и тютюневи изделия“.
От наличната във Формуляра за кандидатстване информация не може да се прецени, дали кандидатът попада извън посоченото ограничение в Условията за кандидатстване по
процедурата.
До кандидата е изпратено уведомление с искане за конкретна информация относно дейностите, които ще се финансират със заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта
и дали те включват дейности по търговия с тютюн/тютюневи изделия.
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил разяснение, което не конкретизира дейностите, които ще се финансират със заявената
безвъзмездна финансова помощ по проекта и дали те включват дейности по търговия с тютюн/тютюневи изделия. В приложеното разяснение е представена информация
единствено по отношение на разходите, които ще бъдат финансирани по проекта, а именно: разходи за възнаграждения на служителите и разходи за здравни и осигурителни
вноски. От така представеното разяснение не може да се прецени, дали кандидатът попада извън посоченото ограничение в Условията за кандидатстване по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ЗЛАТОЛЕС ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 15 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 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 7 „Използвани съкращения и основни дефиниции“ от пакета документи по процедурата. За да се прецени дали е спазено или не изискването, водещ е
финалният продукт, който е обект на маркетинга (търговията), извършвана от кандидата.
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 46.73 „Търговия на едро с дървен материал,
Подкрепа за малки предприятия
материали за строителството и санитарно оборудване“, което се потвърждава и от извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат).
с оборот над 500 000 лв. за
Видно от описанието на икономическите дейности, съгласно КИД-2008 на НСИ, в обхвата на код 46.73 попадат дейностите по търговия на едро с необработен дървен материал и
преодоляване на
търговия на едро с първично обработен дървен материал.
икономическите последствия от
От наличната във Формуляра за кандидатстване информация не може да се прецени, дали кандидатът попада извън посоченото ограничение в Условията за кандидатстване по
пандемията COVID-19
процедурата.
До кандидата е изпратено уведомление с искане за конкретна информация относно дейностите, които ще се финансират със заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта
и дали те включват дейности за маркетинг на горски продукти.
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил разяснение, от което е видно, че извършваната от него дейност е свързана с търговия на
необработен дървен материал, която съгласно дадената дефиниция в Приложение 7 "Съкращения и дефиниции" към Условията за кандидатстане, представлява маркетинг на
горски продукти.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ТРОЯ СТИЛ ПЛАСТ ООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 15 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 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 т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 16.10 "Разкрояване, рендосване и
импрегниране на дървен материал", което се потвърждава и от извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат).
Подкрепа за малки предприятия В т. 5. „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване, кандидатът е представил описание на произвежданите от
с оборот над 500 000 лв. за
него продукти, както следва: „Предприятие Троя Стил Пласт ООД е едно от бързо развиващите се предприятия в производството на букови и дъбови детайли и дъски за нуждите
преодоляване на
на мебелното производство, както и в производството на слоисти детайли, като освен на вътрешен пазар успешно продава и за износ ...”, както и „...Поставили сме си за цел
икономическите последствия от разширяване на продуктовата гама с изделия от дървесина от различна комбинация на различен тип материали. В процес на завършване са изделия от друга продуктова гама –
пандемията COVID-19
изделия от дървесина, но не само за мебелното производство.”.
Съгласно така предоставената във Формуляра за кандидатстване информация, кандидатът не извършва дейност по производство на несглобени дървени паркетни дъски, които са
изрично посочени като изключение от определения като недопустим код на икономическа дейност С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“,
съгласно Условията за кандидатстване по процедурата.
Предвид изложеното, извършваната от кандидата дейност е свързана с първична преработка на дървен материал, която съгласно дадената дефиниция в Приложение 7
"Съкращения и дефиниции" към Условията за кандидатстане, представлява горски продукт.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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ТИМ ЛИМИТЕД-1 ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване, не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за
финансиране на икономическа дейност, свързана с производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия, съгласно чл. 3, ал.3 на Регламент (ЕС) №
1301/2013.
На база посоченото недопустими са предприятия, заявяващи подкрепа за икономически дейности съгласно КИД-2008, попадащи в раздел С 12 „Производство на тютюневи
изделия“, както и код на икономическа дейност 46.35 „Търговия на едро с тютюневи изделия“ и 47.26 „Търговия на дребно с тютюневи изделия“. Недопустими са и предприятия,
Подкрепа за малки предприятия заявяващи подкрепа за кодове на икономическа дейност 46.17 „Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, 46.21 „Търговия на едро със зърно,
с оборот над 500 000 лв. за
семена, фуражи и необработен тютюн“, 46.39 „Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ и 47.11 „Търговия на дребно в
преодоляване на
неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, в случай че кандидатстват за финансиране на дейности по търговия с тютюн/тютюневи
икономическите последствия от изделия.
пандемията COVID-19
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 47.11 „Търговия на дребно в
неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, който се потвърждава и от извършената служебна проверка в НСИ (Мониторстат).
От наличната във Формуляра за кандидатстване информация не може да се прецени, дали кандидатът попада извън посоченото ограничение в Условията за кандидатстване по
процедурата.
До кандидата е изпратено уведомление с искане за конкретна информация относно дейностите, които ще се финансират със заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта
и дали те включват дейности по търговия с тютюн/тютюневи изделия.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил изисканата информация.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

BG16RFOP002-2.089-1193

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
ПАРАЛЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: септември, октомври и ноември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците септември, октомври и ноември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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БУРДЖАР АУТОМОТИВ
ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: май, юни и август 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците май, юни и август 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ИНС 2002 ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месецa, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: май, юни и юли 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците май, юни и юли 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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АУРЕКА ООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква а) от Условията за кандидатстване по
процедурата и Критерий № 3 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 24, подт. а) от Условията за кандидатстване по процедурата, Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение
(Приложение 1) или Е-ДЕКЛАРАЦИЯ съгласно т.6 "Е-ДЕКЛАРАЦИИ" от Формуляра за кандидатстване, се попълва и подписва от всички лица, които са официални представляващи
Подкрепа за малки предприятия на кандидата и са вписани като такива в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно.
с оборот над 500 000 лв. за
Видно от извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, юридическото лице-кандидат се представлява от Тодор Савчев
преодоляване на
Стефанов и Ралица Маринчева Стефанова.
икономическите последствия от Към проектното предложение не е представена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), попълнена и
пандемията COVID-19
подписана от Ралица Маринчева Стефанова. Приложеният в т. 7 "Прикачени електронно подписани документи" от Формуляра за кандидатстване файл е криптиран и съдържанието
му не може да бъде прочетено.
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за
изпълнение (Приложение 1), попълнена и подписана от Ралица Маринчева Стефанова.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ЕК ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, май и август 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, май и август 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

МАХ 2000 ООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 15 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване: с оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и
Подкрепа за малки предприятия конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават
с оборот над 500 000 лв. за
кандидати, които са предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
преодоляване на
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 02.20 "Дърводобив", който се потвърждава и
икономическите последствия от от извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат).
пандемията COVID-19
Извършваната от кандидата дейност е свързана с добиване на дървесина, която съгласно дадената дефиниция в Приложение 7 "Съклащения и дефиниции" към Условията за
кандидатстане, представлява горски продукт.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ЛАМНЕВ КОМЕРС ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Подкрепа за малки предприятия Съгласно т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум две приключени
с оборот над 500 000 лв. за
финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.
преодоляване на
След извършена служебна проверка в НСИ (Монитортат), кандидатът няма подаден Годишен отчет за дейността за 2018 г. Допълнително, извършената служебна проверка в
икономическите последствия от Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър, установи, че кандидатът няма публично обявен Годишен отчет за дейността за
пандемията COVID-19
2018 г.
Предвид изложеното, съответствието с критерия за оценка не може да бъде установено.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

АКВАФАНТАЗИ ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, май и юни 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, май и юни 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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ПРОБЛЕНД ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месецa, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, юли и ноември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, юли и ноември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ДЕМАХ ООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 15 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване: с оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и
Подкрепа за малки предприятия конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават
с оборот над 500 000 лв. за
кандидати, които са предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
преодоляване на
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 02.20 "Дърводобив", което се потвърждава и
икономическите последствия от от извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат).
пандемията COVID-19
Извършваната от кандидата дейност е свързана с добиване на дървесина, която съгласно дадената дефиниция в Приложение 7 "Съкращения и дефиниции" към Условията за
кандидатстане, представлява горски продукт.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

АТЛАНТ 2013 ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, май и август 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, май и август 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
РОТО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, юни и октомври 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за април, юни и октомври 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите месеците от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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СПЕЦИАЛИЗИРАНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ЛАЗАР
ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от По отношение на кандидати, които осъществяват икономическа дейност, която е освободена от регистрация по ЗДДС, източник относно спада в оборота е оборотна ведомост за
пандемията COVID-19
избраните три месеца от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г, от които да е виден оборотът на предприятието от икономическата дейност/и, освободена/и от
регистрация по ЗДДС.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, май и септември 2020 г.
Съгласно приложените от кандидата в т.7 „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра за кандидатстване оборотни ведомости, не е налице средноаритметичен
спад от поне 20% в оборота за месеците април, май и септември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ДЖЕЙ ЕФ ИНВЕСТ ЕООД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Р и М Мениджмънт ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: ноември, декември 2020 г. и януари 2021г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците ноември, декември 2020 г. и януари 2021г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019/2020г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

П.А. ИНЖЕНЕРИНГ 2012
ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месецa, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: август, ноември и декември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците август, ноември и декември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

КУПОЛ ЕООД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх.номер: № 0200И0576502/13.03.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 121170.51 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх.номер: № 1600И0952330/22.05.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 494092.83 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР–ОН
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
КЛИНИК БЪЛГАРИЯ АД
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, април и май 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за март, април и май 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

BG16RFOP002-2.089-1680

ИНВЕСТ-СТИЛ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, май 2020 г. и януари 2021г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, май 2020 г. и януари 2021г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019/2020 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

РЕЛА ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 15 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване: с оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и
Подкрепа за малки предприятия конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават
с оборот над 500 000 лв. за
кандидати, които са предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
преодоляване на
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 02.20 "Дърводобив", което се потвърждава и
икономическите последствия от от извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат).
пандемията COVID-19
Извършваната от кандидата дейност е свързана с добиване на дървесина, която съгласно дадената дефиниция в Приложение 7 "Съкращения и дефиниции" към Условията за
кандидатстане, представлява горски продукт.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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ЕМАЛИ 2014 ЕООД

НОВИПАК 2002 ООД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх.номер: № 2210И0782476/21.06.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 430232.97 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, май и юни 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, май и юни 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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ИВКОМ КОМЕРС ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: юли, август и септември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците юли, август и септември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване, допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за малко
Подкрепа за малки предприятия предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L
с оборот над 500 000 лв. за
124, 20.5.2003 г., стр. 36).
АЙТОС - АВТОТРАНСПОРТ
преодоляване на
В резултат на извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е установено, че ОБЩИНА АЙТОС е 100% собственик на
ЕООД
икономическите последствия от капитала в предприятието-кандидат "АЙТОС - АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД. Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.9 от Закона за малките и средните предприятия, едно предприятие не
пандемията COVID-19
може да се смята за малко и средно предприятие, по смисъла на чл. 3 от ЗМСП, ако 25 на сто или повече от капитала или от броя на гласовете в общото събрание се контролират
пряко или непряко, заедно или поотделно от един или повече държавни органи, с изключение на случаите посочени в чл.4, ал. 4 от ЗМСП.
Предвид изложеното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, май и юни 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, май и юни 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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Е - ПЛАНТ ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
ЮНИВЕРСАЛПЛАСТ ЕООД
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: юни, ноември и декември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците юни, ноември и декември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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ИНИЦИАТИВИ АД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване, не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за
финансиране на икономическа дейност, свързана с производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия, съгласно чл. 3, ал.3 на Регламент (ЕС) №
Подкрепа за малки предприятия
1301/2013.
с оборот над 500 000 лв. за
На база посоченото недопустими са предприятия, заявяващи подкрепа за икономически дейности съгласно КИД-2008, попадащи в раздел С 12 „Производство на тютюневи
преодоляване на
изделия“, както и код на икономическа дейност 46.35 „Търговия на едро с тютюневи изделия“ и 47.26 „Търговия на дребно с тютюневи изделия“.
икономическите последствия от
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 68.20 „Даване под наем и експлоатация на
пандемията COVID-19
собствени недвижими имоти“. Съгласно извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат), кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2019г. е 47.26 „Търговия на
дребно с тютюневи изделия“. По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ДЖИАНИНИ ЕООД

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 б) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 1 и Критерий № 2 от Критерии и методология за
оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Проектното предложение e подписанo с КЕП с автор физическото лице Вероника Николаева Узунова и титуляр юридическото лице „РАВЕ – 10“ ЕООД с ЕИК 201120500. В т. 7 от
Формуляра за кандидатстване е прикачено пълномощно, с което е упълномощено юридическото лице - „РАВЕ – 10“ ЕООД с ЕИК 201120500, ТИТУЛЯР на КЕП, с автор физическото
лице - Вероника Николаева Узунова, която съгласно извършена служебна проверка в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ е установено, че НЕ е официалният представляващ на
упълномощеното юридическо лице. Видно от извършената служебна проверка в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ, упълномощеното юридическото лице - „РАВЕ 10 ЕООД с ЕИК 201120500,
се представлява от ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ПЕТЕЛЕВА.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил отговор.
Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата, в случай на подаване на проектното предложение от пълномощник юридическо лице, КЕП-ът следва да бъде с титуляр
Подкрепа за малки предприятия
упълномощеното юридическо лице и автор – официалният представляващ на упълномощеното юридическо лице.
с оборот над 500 000 лв. за
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
преодоляване на
икономическите последствия от
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква а) от Условията за кандидатстване по
пандемията COVID-19
процедурата и Критерий № 3 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 24, подт. а) от Условията за кандидатстване по процедурата, Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение
(Приложение 1) или Е-ДЕКЛАРАЦИЯ съгласно т.6 "Е-ДЕКЛАРАЦИИ" от Формуляра за кандидатстване се попълва и подписва от всички лица, които са официални представляващи
на кандидата и са вписани като такива в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно.
Видно от извършената служебна проверка в ТР и РЮЛНЦ, кандидатът се представлява от ЮКСЕЛ ЕМИН ИСМАИЛ. Формулярът за кандидатстване е подписан с КЕП от
упълномощено лице. Към проектното предложение НЕ е представена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение
(Приложение 1), попълнена и подписана от лицето с право да представлява кандидата - ЮКСЕЛ ЕМИН ИСМАИЛ.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за
изпълнение (Приложение 1), попълнена и подписана от ЮКСЕЛ ЕМИН ИСМАИЛ.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ВЕРТИНИТИ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, април и май 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците март, април и май 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Елейа ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 16 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
Подкрепа за малки предприятия 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават предприятия,
с оборот над 500 000 лв. за
кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 (Приложение 5) попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на
преодоляване на
хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва: 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”.
икономическите последствия от В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 47 "Търговия на дребно, без търговията с
пандемията COVID-19
автомобили и мотоциклети". Съгласно извършената служебна проверка от НСИ (Мониторстат), кодът на основна икономическа дейност на кандидата е 10.31 „Преработка и
консервиране на картофи”. По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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ЕТ МИЛЕНА СТОЙНОВА

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум две приключени
Подкрепа за малки предприятия
финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.
с оборот над 500 000 лв. за
Съгласно извършена служебна проверка в НСИ (Монитортат), кандидатът няма две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в
преодоляване на
рамките на които е извършвал стопанска дейност, тъй като е регистриран съгласно Търговския закон на 28.09.2020 г.
икономическите последствия от
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са извършвали стопанска дейност през 2018 г. и 2019
пандемията COVID-19
г.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ВЕРОНИКА СТИЛ 2014
ЕООД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

ЮРИЕК-2001 ЕООД

ПОЛИ - КА ЕООД

ДИВАЛ 69 ООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх.номер: № 0100И0359471/04.03.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 480219.88 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, май 2020 г. и януари 2021г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, май 2020 г. и януари 2021г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019/2020 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 15 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване: с оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и
Подкрепа за малки предприятия конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават
с оборот над 500 000 лв. за
кандидати, които са предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
преодоляване на
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 02.40 "Спомагателни дейности в горското
икономическите последствия от стопанство", който се потвърждава и от извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат).
пандемията COVID-19
Извършваната от кандидата дейност е свързана с почистването на стари лозя и ниви, фрезуване, риголване, мулчиране, брануване, дърводобив и залесяване, които съгласно
дадената дефиниция в Приложение 7 "Съкращения и дефиниции" към Условията за кандидатстане, представляват горски продукт.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква а) от Условията за кандидатстване по
процедурата и Критерий № 3 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 24, подт. а) от Условията за кандидатстване по процедурата, Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение
(Приложение 1) или Е-ДЕКЛАРАЦИЯ съгласно т.6 "Е-ДЕКЛАРАЦИИ" от Формуляра за кандидатстване се попълва и подписва от всички лица, които са официални представляващи
Подкрепа за малки предприятия на кандидата и са вписани като такива в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно.
с оборот над 500 000 лв. за
Видно от извършената служебна проверка в ТР и РЮЛНЦ, кандидатът се представлява от ИВАЙЛО ХРИСТОВ АЛОВСКИ и ИЛИЯ АНГЕЛОВ ДОНКОВ. Формулярът за кандидатстване е
преодоляване на
подписан с КЕП от упълномощено лице.
икономическите последствия от Към проектното предложение е представена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1) от двамата
пандемията COVID-19
представляващи кандидата, подписана с КЕП от всеки от тях, като Илия Ангелов Донков е подписал декларацията с КЕП с автор той самият като физическо лице, но с титуляр
друго юридическо лице ("Био Фреш"), различно от кандидата.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил нова Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията
за изпълнение (Приложение 1), попълнена и подписана от Илия Ангелов Донков.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх.номер: № 2214И0372785/16.03.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 186550,48 лева.
В допълнение, юридическото лице ЕТ "ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА - ГЕРИ", ЕИК: 121840051, участвало в преобразуване с кандидата от 02.10.2019 г. съгласно вписаните обстоятелства в
Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, няма подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх.номер: № 0100И0359303/03.03.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 210636.96 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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ГЕРИ КЕТЪРИНГ ЕООД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19
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ВИСОТА 15 ЕООД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

ЕТ ДОБРИ ПАНОВ

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, юни и ноември 2020г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, юни и ноември 2020г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
Астреа Рикрутмънт ЕООД
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: юли, август и септември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците юли, август и септември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

BG16RFOP002-2.089-2182

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, май и ноември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, май и ноември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ДАК-22 ЕООД

90

91

92

93

BG16RFOP002-2.089-2192

BG16RFOP002-2.089-2201

BG16RFOP002-2.089-2231

BG16RFOP002-2.089-2241

ДИДЖИТАЛ ЛАЙТС ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, юни и юли 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците март, юни и юли 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: май, октомври 2020г. и януари 2021г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците май, октомври 2020г. и януари 2021г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019/2020 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

"Креатив билд" ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, април и октомври 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, април и октомври 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ЛУЧ 91 ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, май и юни 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, май и юни 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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СИ КО ООД

ДЕКСИ КОНСУЛТ ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 16 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
Подкрепа за малки предприятия
2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават предприятия,
с оборот над 500 000 лв. за
кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 (Приложение 5) попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на
преодоляване на
хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва: 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”.
икономическите последствия от
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 10.39 „Преработка и консервиране на други
пандемията COVID-19
плодове и зеленчуци, без готови ястия“, което се потвърждава и от извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат).
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх.номер: № 1500И0198251/28.04.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 389852.83 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ВИШЕГРАД - 97 АД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, май и септември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, май и септември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ЕТ БОРИС СТЕФАНОВ

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, март и май 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, март и май 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ЕВРО ЛЕС 2016 ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 15 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване: с оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и
Подкрепа за малки предприятия конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават
с оборот над 500 000 лв. за
кандидати, които са предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
преодоляване на
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 02.40 "Спомагателни дейности в горското
икономическите последствия от стопанство", което се потвърждава и от извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат).
пандемията COVID-19
Извършваната от кандидата дейност е свързана с почистването на терени, фрезуване, дърводобив и залесяване, които съгласно дадената дефиниция в Приложение 7
"Съкращения и дефиниции" към Условията за кандидатстане, представляват горски продукт.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

99

100

101

102

BG16RFOP002-2.089-2324

BG16RFOP002-2.089-2331

BG16RFOP002-2.089-2348

BG16RFOP002-2.089-2417

НОВИ 08 ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, март и април 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, март и април 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Булпакиджинг ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум две приключени
финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.
След извършена служебна проверка в НСИ (Монитортат), кандидатът не е подавал отчети за приходи и разходи за 2018 и 2019 г. Допълнително, извършената служебна проверка
Подкрепа за малки предприятия в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър, установи, че кандидатът няма публично обявени отчети за приходи и разходи
с оборот над 500 000 лв. за
за 2018 и 2019 г. В тази връзка, съответствието с критерия за оценка не може да бъде установено.
преодоляване на
В допълнение, поради липсата на подадени Отчет за приходите и разходите за 2018 и 2019 г., определянето на код на основна икономическа дейност съгласно КИД-2008 от
икономическите последствия от страна на НСИ е невъзможно.
пандемията COVID-19
В съотетствие с изискването по т. 11.2 "Критерии за недопустимост на кандидатите", по настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си
икономическа дейност. В случай че кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2019 г., не може да бъде определен въз основа на представените в НСИ данни,
проверката ще се осъществява въз основа на данни за 2018 г. В случай че кодът на основна икономическа дейност на кандидата и за 2018 г., не може да бъде определен въз
основа на представените в НСИ данни, проектното предложение се отхвърля.
С оглед на горното, кандидатът не може да получи безвъзмездна финансова помощ по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

АЛЕК СТРОЙ АН ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, декември 2020г. и януари 2021г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците март, декември 2020г. и януари 2021г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019/2020 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ЕЛФИ ТУРС ЕООД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх.номер: № 2210И0713000/22.02.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 472915.74 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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ЕВРО КЕТЪРИНГ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: май, юни и октомври 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за май, юни и октомври 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

"ПЕМА ГРУП" ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, април и май 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за март, април и май 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Лесострой 2010 ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, март и април 2020г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, март и април 2020г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ИКюИ Контрол ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: юли и август 2020 г. и януари 2021 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за юли и август 2020 г. и януари 2021 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца от 2019/2020 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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СЕВЪН ЕООД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх.номер: № 2700И0180147/16.06.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 461577.11 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

СЪНИ РИО ГРУП ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, юли и декември 2020г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, юли и декември 2020г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

МЕТАЛ ЕКСПРЕС ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, април и май 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците март, април и май 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

СТАРТ СПЕД ЕООД

ПОЛИКАРТ ООД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум две приключени
финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.
Съгласно извършена служебна проверка в НСИ (Монитортат), кандидатът е подал декларация, че през отчетната 2018г. предприятието не е осъществявало дейност по смисъла на
Закона за счетоводството.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: май, юни и октомври 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците май, юни и октомври 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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Джи М Л - дизайн ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, май и декември 2020г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, май и декември 2020г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ВИРАЖ ТРЕЙД ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, март и април 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, март и април 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ПЪРВА ЧАСТНА
МАТЕМАТИЧЕСКА
ГИМНАЗИЯ ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, май и юни 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците март, май и юни 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ДЖАМБО - 2007 ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 15 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 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
Подкрепа за малки предприятия
кандидати, които са предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
с оборот над 500 000 лв. за
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 16.24 "Производство на опаковки от дървен
преодоляване на
материал". Видно от от извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат), кодът на основна икономисческа дейност на кандидата за 2019г. е 02.20 "Дърводобив". По
икономическите последствия от
настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност.
пандемията COVID-19
Извършваната от кандидата дейност е свързана с добиване на дървесина, която съгласно дадената дефиниция в Приложение 7 "Съкращения и дефиниции" към Условията за
кандидатстане, представлява горски продукт.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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КАТЕЛИЕВИ-МК ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, май и декември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, май и декември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

АНРИ СВ ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: май, юни и юли 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците май, юни и юли 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

РЕЙ-БИ-АССТРОЙЕКСПОРТ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: май, юни и август 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците май, юни и август 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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С.Е. СТРОЙ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, април и юли 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците март, април и юли 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

"РЕНТЕКС" ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: юни, юли и август 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за юни, юли и август 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ТОМИ 2003 ЕООД

ЕТ ГЕМАМЕКС - ГЕОРГИ
ГЕНЧЕВ

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум две приключени
финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.
Съгласно извършена служебна проверка в НСИ (Монитортат), кандидатът е подал декларация, че през отчетната 2018г. предприятието не е осъществявало дейност по смисъла на
Закона за счетоводството.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, май и септември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, май и септември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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ЧЕФО ТРАНС ЕООД

ЙОРУС ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, юли и август 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за април, юли и август 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване, не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за
финансиране на икономическа дейност, свързана с производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия, съгласно чл. 3, ал.3 на Регламент (ЕС) №
Подкрепа за малки предприятия
1301/2013.
с оборот над 500 000 лв. за
На база посоченото недопустими са предприятия, заявяващи подкрепа за икономически дейности съгласно КИД-2008, попадащи в раздел С 12 „Производство на тютюневи
преодоляване на
изделия“, както и код на икономическа дейност 46.35 „Търговия на едро с тютюневи изделия“ и 47.26 „Търговия на дребно с тютюневи изделия“.
икономическите последствия от
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 56.10 „Дейност на ресторанти и заведения за
пандемията COVID-19
бързо обслужване“. Съгласно извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат), кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2019г. е 47.26 „Търговия на дребно с
тютюневи изделия“. По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

BG16RFOP002-2.089-2894

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
Адвокатско дружество
преодоляване на
„Камбуров и Съдружници”
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

BG16RFOP002-2.089-2904

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

BG16RFOP002-2.089-2924

ФЕНИКС НЮ ЛАЙФ ООД

ЕКОЛЕС 83 ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 от
Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или
еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
Съгласно извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ и Регистър БУЛСТАТ, кандидатът е адвокатско дружество, регистрирано по Закона за
адвокатурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум две приключени
финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са извършвали стопанска дейност през 2018 г. и 2019
г. Съгласно извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ, кандидатът е регистриран на 18.02.2019г.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: май, юли и август 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците май, юли и август 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 15 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 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 7 „Използвани съкращения и основни дефиниции“ от пакета документи по процедурата.
Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: „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“. В Условията е регламентирано, че: „За да се прецени дали е спазено или не изискването,
водещ ще е финалният продукт, който ще се изработва в резултат на инвестициите по проекта, а не междинните операции, които този производствен процес може да включва“.
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 16.29 "Производство на други изделия от
Подкрепа за малки предприятия дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене". Съгласно извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат), кодът на основна
с оборот над 500 000 лв. за
икономическа дейност на кандидата за 2019 г. е 16.10 "Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал". По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват
преодоляване на
подкрепа само за основната си икономическа дейност.
икономическите последствия от От наличната във Формуляра за кандидатстване информация не може да се прецени, дали кандидатът попада извън посоченото ограничение в Условията за кандидатстване по
пандемията COVID-19
процедурата.
До кандидата е изпратено уведомление с искане за конкретна информация относно дейностите, които ще се финансират със заявената безвъзмездна финансова помощ по
проекта, както и финалните продукти, които ще се произвеждат от тези дейности, тъй като, както е посочено по-горе, само част от кандидатите, осъществяващи дейност в код
С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ са допустими за финансиране по процедурата.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил информация, съгласно която дейностите, които дружеството извършва в КИД 16.10
„Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ включват производство на иглолистен дървен материал от бор, нарязан или бичен надлъжно, цепен или
кръгообразно нарязан, рендосан, шлифован.
Описаните дейности са свързани с първична преработка на дървен материал, която съгласно дадената дефиниция в Приложение 7 "Съкращения и дефиниции" към Условията за
кандидатстане, представлява горски продукт.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

КИЛ - КОМЕРС ООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване, не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за
финансиране на икономическа дейност, свързана с производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия, съгласно чл. 3, ал.3 на Регламент (ЕС) №
Подкрепа за малки предприятия
1301/2013.
с оборот над 500 000 лв. за
На база посоченото недопустими са предприятия, заявяващи подкрепа за икономически дейности съгласно КИД-2008, попадащи в раздел С 12 „Производство на тютюневи
преодоляване на
изделия“, както и код на икономическа дейност 46.35 „Търговия на едро с тютюневи изделия“ и 47.26 „Търговия на дребно с тютюневи изделия“.
икономическите последствия от
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 56.10 „Дейност на ресторанти и заведения за
пандемията COVID-19
бързо обслужване“. Съгласно извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат), кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2019г. е 47.26 „Търговия на дребно с
тютюневи изделия“. По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

1. Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх.номер: № 2203И0145664/20.04.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 449273.81 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

2. Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от
Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: август, октомври и ноември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците август, октомври и ноември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, март и август 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, март и август 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване, не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за
Подкрепа за малки предприятия финансиране на икономическа дейност, свързана с производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия, съгласно чл. 3, ал.3 на Регламент (ЕС) №
с оборот над 500 000 лв. за
1301/2013.
преодоляване на
На база посоченото недопустими са предприятия, заявяващи подкрепа за икономически дейности съгласно КИД-2008, попадащи в раздел С 12 „Производство на тютюневи
икономическите последствия от изделия“, както и код на икономическа дейност 46.35 „Търговия на едро с тютюневи изделия“ и 47.26 „Търговия на дребно с тютюневи изделия“.
пандемията COVID-19
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът не е посочил код на основна икономическа дейност.
Съгласно извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат), кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2019г. е 46.35 „Търговия на едро с тютюневи изделия“.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, юни и октомври 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за февруари, юни и октомври 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх.номер: № 0200И0554134/22.01.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 448145.93 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 15 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване: с оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и
Подкрепа за малки предприятия конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават
с оборот над 500 000 лв. за
кандидати, които са предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
преодоляване на
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 02.20 "Дърводобив", което се потвърждава и
икономическите последствия от от извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат).
пандемията COVID-19
Извършваната от кандидата дейност е свързана с добиване на дървесина, която съгласно дадената дефиниция в Приложение 7 "Съкращения и дефиниции" към Условията за
кандидатстане, представлява горски продукт.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месецa, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, май и септември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, май и септември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ЕКО 5 ПЕЛЕТ ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 15 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 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 7 „Използвани съкращения и основни дефиниции“ от пакета документи по процедурата.
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 16.29 "Производство на други изделия от
Подкрепа за малки предприятия
дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене", което се потвърждава и от извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат).
с оборот над 500 000 лв. за
До кандидата е изпратено уведомление с искане за конкретна информация относно дейностите, които ще се финансират със заявената безвъзмездна финансова помощ по
преодоляване на
проекта, както и финалните продукти, които ще се произвеждат от тези дейности.
икономическите последствия от
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил разяснение, от което е видно, че основната икономическа дейност на предприятието е
пандемията COVID-19
свързана с "производство на пелети". В разяснението не се съдържа конкретна информация относно самия производствен процес и дали пелетите са произведени от дървесни
отпадъци, получени от индустриална преработка на дървесина. Информация в тази връзка не е описана и в т.5 "Допълнителна информация необходима за оценка на проектното
предложение" от Формуляра за кандидатстване.
Съгласно т. 11.2, подт. 2 от Условията за кандидатстване, производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети
(които са част от код С16.29) са недопустими за подкрепа с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на
дървесина (също част от код С16.29).
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ЕС ЕН КОМЕРС ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, август и септември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците март, август и септември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, април и октомври 2020г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, април и октомври 2020г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 от
Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или
еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
Съгласно извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ и Регистър БУЛСТАТ, кандидатът е неюридическо лице, друг търговец по смисъла на ТЗ.
Кандидатът е регистриран по Закона за задълженията и договорите.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

BG16RFOP002-2.089-3192

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 15 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 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 7 „Използвани съкращения и основни дефиниции“ от пакета документи по процедурата. За да се прецени дали е спазено или не изискването, водещ е
финалният продукт, който е обект на маркетинга (търговията), извършвана от кандидата.
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 46.73 „Търговия на едро с дървен материал,
Подкрепа за малки предприятия
материали за строителството и санитарно оборудване“, което се потвърждава и от извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат).
с оборот над 500 000 лв. за
Видно от описанието на икономическите дейности, съгласно КИД-2008 на НСИ, в обхвата на код 46.73 попадат дейностите по търговия на едро с необработен дървен материал и
РОСЕН СТОЯНОВ - 2 ООД
преодоляване на
търговия на едро с първично обработен дървен материал.
икономическите последствия от
От наличната във Формуляра за кандидатстване информация не може да се прецени, дали кандидатът попада извън посоченото ограничение в Условията за кандидатстване по
пандемията COVID-19
процедурата.
До кандидата е изпратено уведомление с искане за конкретна информация относно дейностите, които ще се финансират със заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта
и дали те включват дейности за маркетинг на горски продукти.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил разяснение, което не конкретизира дейностите, които ще се финансират със заявената
безвъзмездна финансова помощ по проекта. В приложеното разяснение е представена информация единствено по отношение на разходите, които ще бъдат финансирани по
проекта - "текущи разходи, а именно възнаграждения и осигуровки на наетите в дружеството лица". От така представеното разяснение не може да се прецени, дали кандидатът
попада извън посоченото ограничение в Условията за кандидатстване по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

BG16RFOP002-2.089-3195

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, май и юни 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, май и юни 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

"АССА ПЛАСТ" ООД
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БИМ КОНСУЛТИНГ ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месецa, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, юни и декември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за април, юни и декември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ТРАНСЛОГИСТИКС ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месецa, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: юни, юли и декември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за юни, юли и декември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ПЛАМ ПЛАСТ ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, май и ноември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за април, май и ноември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква а) от Условията за кандидатстване по
процедурата и Критерий № 3 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 24, подт. а) от Условията за кандидатстване по процедурата, Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение
(Приложение 1) или Е-ДЕКЛАРАЦИЯ съгласно т.6 "Е-ДЕКЛАРАЦИИ" от Формуляра за кандидатстване, се попълва и подписва от всички лица, които са официални представляващи
на кандидата и са вписани като такива в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно.
Подкрепа за малки предприятия
Видно от извършената служебна проверка в ТР и РЮЛНЦ, кандидатът се представлява от СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВА ВАСИЛЕВА, както и от прокуриста СИМЕОН АЛЕКСИЕВ
с оборот над 500 000 лв. за
СИМЕОНОВ.
АРТЗОНА БЪЛГАРИЯ ЕООД
преодоляване на
Към проектното предложение е представена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), която е попълнена
икономическите последствия от
и подписана само от едното лице с право да представлява кандидата - СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВА ВАСИЛЕВА. Не е представена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията
пандемията COVID-19
за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), попълнена и подписана от другото представляващо лице СИМЕОН АЛЕКСИЕВ СИМЕОНОВ - прокурист, вписан като
такъв в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ.
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за
изпълнение (Приложение 1), попълнена и подписана от СИМЕОН АЛЕКСИЕВ СИМЕОНОВ - прокурист.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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ПЛАМ ПЛАСТ ГАБРОВО
ЕООД

ЕТИКА Е ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, април и май 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за февруари, април и май 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите месеците от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум две приключени
финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.
В тази връзка, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са извършвали стопанска дейност през
2018 г. и 2019 г.
Съгласно извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ, кандидатът е регистриран на 07.01.2019г.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

БАЛИСТИК СЕЛ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: юни, юли и август 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за юни, юли и август 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

СИС БИЛДИНГ СИСТЕМС
ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: юни, декември 2020 г. и януари 2021г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците юни, декември 2020 г. и януари 2021г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019/2020 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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”Ем транс 2013” ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеци, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, май и ноември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, май и ноември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

BG16RFOP002-2.089-3309

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква а) от Условията за кандидатстване по
процедурата и Критерий № 3 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 24, подт. а) от Условията за кандидатстване по процедурата, Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение
(Приложение 1) или Е-ДЕКЛАРАЦИЯ съгласно т.6 "Е-ДЕКЛАРАЦИИ" от Формуляра за кандидатстване, се попълва и подписва от всички лица, които са официални представляващи
Подкрепа за малки предприятия
на кандидата и са вписани като такива в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно.
с оборот над 500 000 лв. за
Джерамис Интернешънъл
Видно от извършената служебна проверка в ТР и РЮЛНЦ, кандидатът се представлява от Александър Димитров Давчев и Александър Юлиев Давчев.
преодоляване на
ООД
Електронно генерираната декларация в т. 6. „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ от Формуляра за кандидатстване е попълнена и подписана с Квалифициран електронен подпис (КЕП) само от едно
икономическите последствия от
от лицата с право да предсталвяват кандидата - Александър Юлиев Давчев, без да е приложена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията
пандемията COVID-19
за изпълнение (Приложение 1 към УК), попълнена и подписана от второто представляващо лице, вписано като такова в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ - Александър Димитров Давчев.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за
изпълнение (Приложение 1), попълнена и подписана от Александър Димитров Давчев.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

BG16RFOP002-2.089-3322

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: юни, септември 2020 и януари 2021 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците юни, септември 2020 и януари 2021 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019/2020 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

BG16RFOP002-2.089-3326

ТИВЕКС ООД

ХАДДАД МИЛК ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 16 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
Подкрепа за малки предприятия
2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават предприятия,
с оборот над 500 000 лв. за
кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 (Приложение 5) попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на
преодоляване на
хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва: 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”.
икономическите последствия от
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът не е посочил код. Съгласно извършената служебна
пандемията COVID-19
проверка от НСИ (Мониторстат), кодът на основна икономическа дейност на кандидата е 10.51 „Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед”.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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BG16RFOP002-2.089-3364

ИДЕАЛ ПРОДУКТ ООД

Ърбан Ребъл ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 16 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
Подкрепа за малки предприятия
2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават предприятия,
с оборот над 500 000 лв. за
кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 (Приложение 5) попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на
преодоляване на
хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва: 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители”.
икономическите последствия от
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 10.84. „Производство на хранителни
пандемията COVID-19
подправки и овкусители”, което се потвърждава и от извършената служебна проверка от НСИ (Мониторстат).
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх. номер: № 2217И0243569/13.05.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 457883.53 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ИЛГЕ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, април и май 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за март, април и май 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

АЛИАНС ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване, допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за малко
Подкрепа за малки предприятия предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L
с оборот над 500 000 лв. за
124, 20.5.2003 г., стр. 36).
преодоляване на
В резултат на извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е установено, че Министерство на културата е 100%
икономическите последствия от собственик на капитала в предприятието-кандидат АЛИАНС ЕООД. Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.9 от Закона за малките и средните предприятия едно предприятие не може
пандемията COVID-19
да се смята за малко и средно предприятие, по смисъла на чл. 3 от ЗМСП, ако 25 на сто или повече от капитала или от броя на гласовете в общото събрание се контролират пряко
или непряко, заедно или поотделно от един или повече държавни органи, с изключение на случаите посочени в чл.4, ал. 4 от ЗМСП.
Предвид изложеното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

АР - 1 ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месецa, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: ноември, декември 2020 и януари 2021 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за ноември, декември 2020 и януари 2021 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019/2020г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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ЕООД НИКТРАНС
СИРАКОВ

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месецa, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, юли и август 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, юли и август 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

НАРДИС ЕООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква а) от Условията за кандидатстване по
процедурата и Критерий № 3 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 24, подт. а) от Условията за кандидатстване по процедурата, Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение
(Приложение 1) или Е-ДЕКЛАРАЦИЯ съгласно т.6 "Е-ДЕКЛАРАЦИИ" от Формуляра за кандидатстване, се попълва и подписва от всички лица, които са официални представляващи
на кандидата и са вписани като такива в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно.
Видно от извършената служебна проверка в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ към датата на подаване на проектното предложение е установено, че кандидатът се представлява от
ДИМИТРИЯ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА.
Подкрепа за малки предприятия
Съгласно подписаната Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1/ Е-ДЕКЛАРАЦИЯ), кандидатът е посочил
с оборот над 500 000 лв. за
месеците ноември 2020, януари 2021 и ФЕВРУАРИ 2021г., за които да се отчита средноаритметичния спад в оборота спрямо същите месеци за 2019/2020 г. Проектното
преодоляване на
предложение е подадено на 28.02.2021г., поради което посоченият от кандидата месец февруари 2021 година не съответства на изискването на Условията за кандидатстване,
икономическите последствия от
съгласно което:
пандемията COVID-19
„Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до МЕСЕЦА, ПРЕДХОЖДАЩ МЕСЕЦА НА КАНДИДАТСВАНЕ и да ги посочи в
Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „EДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване..."
В конкретния случай, посоченият от кандидата месец февруари 2021 година, не е месец, предхождащ месеца на кандидатстване.
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил нова, коректно попълнена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за
кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), подписана от ДИМИТРИЯ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

МЕДТРАНС 55 ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месецa, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: септември, октомври и ноември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за септември, октомври и ноември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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ТИМ ЛИМИТЕД ООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване, не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за
финансиране на икономическа дейност, свързана с производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия, съгласно чл. 3, ал.3 на Регламент (ЕС) №
1301/2013.
На база посоченото недопустими са предприятия, заявяващи подкрепа за икономически дейности съгласно КИД-2008, попадащи в раздел С 12 „Производство на тютюневи
изделия“, както и код на икономическа дейност 46.35 „Търговия на едро с тютюневи изделия“ и 47.26 „Търговия на дребно с тютюневи изделия“. Недопустими са и предприятия,
заявяващи подкрепа за кодове на икономическа дейност 46.17 „Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, 46.21 „Търговия на едро със зърно,
Подкрепа за малки предприятия
семена, фуражи и необработен тютюн“, 46.39 „Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ и 47.11 „Търговия на дребно в
с оборот над 500 000 лв. за
неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, в случай че кандидатстват за финансиране на дейности по търговия с тютюн/тютюневи
преодоляване на
изделия.
икономическите последствия от
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът не е посочил код. Съгласно извършената служебна
пандемията COVID-19
проверка в НСИ (Мониторстат), кодът на основна икономическа дейност за 2019г. е 47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки,
напитки и тютюневи изделия“.
От наличната във Формуляра за кандидатстване информация не може да се прецени, дали кандидатът попада извън посоченото ограничение в Условията за кандидатстване по
процедурата.
До кандидата е изпратено уведомление с искане за конкретна информация относно дейностите, които ще се финансират със заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта
и дали те включват дейности по търговия с тютюн/тютюневи изделия.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил изисканата информация.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ИНВЕСТ-3 ООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 15 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 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 7 „Използвани съкращения и основни дефиниции“ от пакета документи по процедурата.
Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: „Недопустим за подкрепа е и код на икономическа дейност С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен
Подкрепа за малки предприятия материал“, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски“. В Условията е регламентирано, че: „За да се прецени дали е спазено или не изискването,
с оборот над 500 000 лв. за
водещ ще е финалният продукт, който ще се изработва в резултат на инвестициите по проекта, а не междинните операции, които този производствен процес може да включва“.
преодоляване на
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 16.10 "Разкрояване, рендосване и
икономическите последствия от импрегниране на дървен материал", което се потвърждава и от извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат).
пандемията COVID-19
От наличната във Формуляра за кандидатстване информация не може да се прецени, дали кандидатът попада извън посоченото ограничение в Условията за кандидатстване по
процедурата.
До кандидата е изпратено уведомление с искане за конкретна информация относно дейностите, които ще се финансират със заявената безвъзмездна финансова помощ по
проекта, както и финалните продукти, които ще се произвеждат от тези дейности, тъй като, както е посочено по-горе, само част от кандидатите, осъществяващи дейност в код
С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ са допустими за финансиране по процедурата.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил изисканата информация. Представен е само КЕП, с който е подписан файл, без към него
да е прикачено съдържание.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ЕНЕРГИЯ-2001 ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, август и ноември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, август и ноември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ФАРМА ГРУП ЕООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква а) от Условията за кандидатстване по
процедурата и Критерий № 3 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 24, подт. а) от Условията за кандидатстване по процедурата, Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение
(Приложение 1) или Е-ДЕКЛАРАЦИЯ съгласно т.6 "Е-ДЕКЛАРАЦИИ" от Формуляра за кандидатстване се попълва и подписва от всички лица, които са официални представляващи
Подкрепа за малки предприятия
на кандидата и са вписани като такива в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно.
с оборот над 500 000 лв. за
Видно от извършената служебна проверка в ТР и РЮЛНЦ, кандидатът се представлява от ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ. Формулярът за кандидатстване е подписан с КЕП от
преодоляване на
упълномощено лице.
икономическите последствия от
Към проектното предложение НЕ е представена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1 към УК),
пандемията COVID-19
попълнена и подписана от лицето с право да представлява кандидата - ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за
изпълнение (Приложение 1), попълнена и подписана от ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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НАССЕР ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, май и юни 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, май и юни 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

МОТО ТРАНС 2004 ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, октомври и ноември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, октомври и ноември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

"МОНОПОЛ 08" ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, юни и юли 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, юни и юли 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ВАЛТРАНС ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 14 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване 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 предприятия,
Подкрепа за малки предприятия
кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в обхвата на Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение 4).
с оборот над 500 000 лв. за
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 49.41 „Товарен автомобилен транспорт“.
преодоляване на
Съгласно извършена служебна проверка от НСИ (Монитортат), кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2019г. е 01.11 „Отглеждане на зърнени (без ориз) и
икономическите последствия от
бобови растения и маслодайни семена“. По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност.
пандемията COVID-19
Видно от Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение 7 към Условията за кандидатстване) дейността, осъществявана от кандидата попада в
Глава 12 „Маслодайни семена и маслодайни плодове; различни видове зърно, семена и плодове; промишлени и медицински растения; слама и фураж“.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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ПАПИ - 2006 ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, юли и октомври 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за април, юли и октомври 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

АРГО ПРИМА ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, март и май 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, март и май 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

BG16RFOP002-2.089-3586

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 15 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 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 7 „Използвани съкращения и основни дефиниции“ от пакета документи по процедурата. За да се прецени дали е спазено или не изискването, водещ е
финалният продукт, който е обект на маркетинга (търговията), извършвана от кандидата.
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 46.73 „Търговия на едро с дървен материал,
Подкрепа за малки предприятия
материали за строителството и санитарно оборудване“, което се потвърждава и от извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат).
с оборот над 500 000 лв. за
Видно от описанието на икономическите дейности, съгласно КИД-2008 на НСИ, в обхвата на код 46.73 попадат дейностите по търговия на едро с необработен дървен материал и
КИЧУКОВ И СИНОВЕ ЕООД
преодоляване на
търговия на едро с първично обработен дървен материал.
икономическите последствия от
От наличната във Формуляра за кандидатстване информация не може да се прецени, дали кандидатът попада извън посоченото ограничение в Условията за кандидатстване по
пандемията COVID-19
процедурата.
До кандидата е изпратено уведомление с искане за конкретна информация относно дейностите, които ще се финансират със заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта
и дали те включват дейности за маркетинг на горски продукти.
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил разяснение, от което е видно, че извършваната от него дейност е свързана с търговия на
необработен дървен материал, която съгласно дадената дефиниция в Приложение 7 "Съкращения и дефиниции" към Условията за кандидатстане, представлява маркетинг на
горски продукти.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

BG16RFOP002-2.089-3605

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, юни и юли 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за март, юни и юли 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

НОРМИС ЕООД

1. Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх. номер: № 2217И0213965/07.02.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 100613.58 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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BG16RFOP002-2.089-3611

BG16RFOP002-2.089-3620

BG16RFOP002-2.089-3623

BG16RFOP002-2.089-3653

ЕЪРТИКЕТ БЪЛГАРИЯ
ЕООД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

2. Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от
Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: август, септември и октомври 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за август, септември и октомври 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 6) и т.24. „Списък на документите, които се подават на етап
кандидатстване“, буква в) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 4 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към
Условията за кандидатстване):
Подкрепа за малки предприятия Съгласно т. 11.1., подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, по отношение на кандидати, които осъществяват икономическа дейност, която е освободена от
ПРУДЕНТА 2002-ГРУПОВА
с оборот над 500 000 лв. за
регистрация по ЗДДС, източник относно спада в оборота е оборотна ведомост за избраните три месеца от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г, от които да е виден
ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА
преодоляване на
оборотът на предприятието от икономическата дейност/и, освободена/и от регистрация по ЗДДС.
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩикономическите последствия от Към проектното предложение не е представена Оборотна ведомост за избраните три месеца от 2020/2021 г. (предхождащи месеца на кандидатстване) и съответстващите им за
ДЕНТАЛНА ООД
пандемията COVID-19
2019/2020 г., от които да е виден оборотът на предприятието от икономическата дейност/и, освободена/и от регистрация по ЗДДС.
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът отново не е представил Оборотна ведомост за избраните три месеца от 2020/2021 г. (предхождащи месеца
на кандидатстване) и съответстващите им за 2019/2020 г., от които да е виден оборотът на предприятието от икономическата дейност/и, освободена/и от регистрация по ЗДДС.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ЕТАП - АДРЕСС АД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 18 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване, подкрепа по процедурата за подбор на проекти не могат да получават кандидати, които са предприятия,
Подкрепа за малки предприятия
кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща във финансовия сектор (сектор К „Финансови и застрахователни дейности“ съгласно КИД-2008), както и
с оборот над 500 000 лв. за
такива, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в раздел 92 „Организиране на хазартни игри“ съгласно КИД-2008.
преодоляване на
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт,
икономическите последствия от
некласифициран другаде“. Съгласно извършена служебна проверка от НСИ/Мониторстат, кодът на основна икономическа дейност на кандидата е 66.12 "Посредническа дейност по
пандемията COVID-19
сделки с ценни книжа и стоки". По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ЛИЙД КОНСЪЛТ ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, май и юни 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, май и юни 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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ДЕНИ КЪНСТРАКШЪН
ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, юли и декември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, юли и декември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ДЕМОНА 08 ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: май, септември 2020 г. и февруари 2021г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците май, септември 2020 г. и февруари 2021г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

АНТОНИС - 06 ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 15 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване: с оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и
Подкрепа за малки предприятия конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават
с оборот над 500 000 лв. за
кандидати, които са предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
преодоляване на
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът не е посочил код. Видно от извършена служебна проверка
икономическите последствия от в НСИ (Мониторстат), кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2019г. е 02.20 "Дърводобив".
пандемията COVID-19
Извършваната от кандидата дейност е свързана с добиване на дървесина, която съгласно дадената дефиниция в Приложение 7 "Съкращения и дефиниции" към Условията за
кандидатстане, представлява горски продукт.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

АЛЯСКА ООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 16 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
Подкрепа за малки предприятия
2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават предприятия,
с оборот над 500 000 лв. за
кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 (Приложение 5) попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на
преодоляване на
хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва: 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”.
икономическите последствия от
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 10.52 „Производство на сладолед“, който
пандемията COVID-19
код се потвърждава и от извършената служебна проверка от НСИ (Мониторстат).
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ГРИН ОЙЛ ИНВЕСТ ЕООД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх.номер: № 2217И0230864/14.04.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 0.00 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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АМИГО ООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване, не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за
финансиране на икономическа дейност, свързана с производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия, съгласно чл. 3, ал.3 на Регламент (ЕС) №
1301/2013.
На база посоченото недопустими са предприятия, заявяващи подкрепа за икономически дейности съгласно КИД-2008, попадащи в раздел С 12 „Производство на тютюневи
изделия“, както и код на икономическа дейност 46.35 „Търговия на едро с тютюневи изделия“ и 47.26 „Търговия на дребно с тютюневи изделия“. Недопустими са и предприятия,
Подкрепа за малки предприятия заявяващи подкрепа за кодове на икономическа дейност 46.17 „Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, 46.21 „Търговия на едро със зърно,
с оборот над 500 000 лв. за
семена, фуражи и необработен тютюн“, 46.39 „Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ и 47.11 „Търговия на дребно в
преодоляване на
неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, в случай че кандидатстват за финансиране на дейности по търговия с тютюн/тютюневи
икономическите последствия от изделия.
пандемията COVID-19
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 46.39 „Неспециализирана търговия на едро
с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, който се потвърждава и от извършената служебна проверка в НСИ (Мониторстат).
От наличната във Формуляра за кандидатстване информация не може да се прецени, дали кандидатът попада извън посоченото ограничение в Условията за кандидатстване по
процедурата.
До кандидата е изпратено уведомление с искане за конкретна информация относно дейностите, които ще се финансират със заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта
и дали те включват дейности по търговия с тютюн/тютюневи изделия.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил изисканата информация.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ИВ-АЙС ГРУП ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, юни и септември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за февруари, юни и септември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

BG16RFOP002-2.089-3781

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
ЗАЩИТНИ ПОКРИТИЯ ООД
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, май и август 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, май и август 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

BG16RFOP002-2.089-3796

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, март и септември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за февруари, март и септември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

АЛТЕЯ ОРГАНИКС ООД

188

189

190

191

BG16RFOP002-2.089-3800

BG16RFOP002-2.089-3846

BG16RFOP002-2.089-3917

BG16RFOP002-2.089-3946

И Т С - ИВОНА ООД

М енд А Капитал ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, април и май 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за февруари, април и май 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква а) от Условията за кандидатстване по
процедурата и Критерий № 3 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 24, подт. а) от Условията за кандидатстване по процедурата, Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение
(Приложение 1) или Е-ДЕКЛАРАЦИЯ съгласно т.6 "Е-ДЕКЛАРАЦИИ" от Формуляра за кандидатстване се попълва и подписва от всички лица, които са официални представляващи
Подкрепа за малки предприятия
на кандидата и са вписани като такива в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно.
с оборот над 500 000 лв. за
Видно от извършената служебна проверка в ТР и РЮЛНЦ, кандидатът се представлява от БЛАГОВЕСТ ВОЛОДИЕВ ЛОЗАНОВ. Формулярът за кандидатстване е подписан с КЕП от
преодоляване на
упълномощено лице.
икономическите последствия от
Към проектното предложение НЕ е представена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1 към УК),
пандемията COVID-19
попълнена и подписана от лицето с право да представлява кандидата БЛАГОВЕСТ ВОЛОДИЕВ ЛОЗАНОВ.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за
изпълнение (Приложение 1), попълнена и подписана от БЛАГОВЕСТ ВОЛОДИЕВ ЛОЗАНОВ.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ЕТ СТЕЛА - НЕДКО
ДОБРИКОВ

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване, не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за
финансиране на икономическа дейност, свързана с производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия, съгласно чл. 3, ал.3 на Регламент (ЕС) №
1301/2013.
На база посоченото недопустими са предприятия, заявяващи подкрепа за икономически дейности съгласно КИД-2008, попадащи в раздел С 12 „Производство на тютюневи
изделия“, както и код на икономическа дейност 46.35 „Търговия на едро с тютюневи изделия“ и 47.26 „Търговия на дребно с тютюневи изделия“. Недопустими са и предприятия,
заявяващи подкрепа за кодове на икономическа дейност 46.17 „Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, 46.21 „Търговия на едро със зърно,
Подкрепа за малки предприятия семена, фуражи и необработен тютюн“, 46.39 „Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ и 47.11 „Търговия на дребно в
с оборот над 500 000 лв. за
неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, в случай че кандидатстват за финансиране на дейности по търговия с тютюн/тютюневи
преодоляване на
изделия.
икономическите последствия от В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код на основна икономическа дейност за 2019г.
пандемията COVID-19
47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, което се потвърждава и от извършена служебна проверка в
НСИ (Мониторстат).
От наличната във Формуляра за кандидатстване информация не може да се прецени, дали кандидатът попада извън посоченото ограничение в Условията за кандидатстване по
процедурата.
До кандидата е изпратено уведомление с искане за конкретна информация относно дейностите, които ще се финансират със заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта
и дали те включват дейности по търговия с тютюн/тютюневи изделия.
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил разяснение, от което е видно, че извършваната от него дейност включва търговия с
тютюн/тютюневи изделия.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ДЕКОВ 63 ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: май, юни и юли 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за май, юни и юли 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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М-1 - МАНЕВ, КОЛЕВА
ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: август, септември и октомври 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците август, септември и октомври 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

УНИСЕК-СИСТЕМИ ЗА
СИГУРНОСТ ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, април и май 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците март, април и май 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ПАРОС ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: май и декември 2020 г. и януари 2021 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците май и декември 2020 г. и януари 2021 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019/2020 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

"ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР IIСОФИЯ" ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване, допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за малко
Подкрепа за малки предприятия предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L
с оборот над 500 000 лв. за
124, 20.5.2003 г., стр. 36).
преодоляване на
В резултат на извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е установено, че СТОЛИЧНА ОБЩИНА е 100% собственик
икономическите последствия от на капитала в предприятието-кандидат ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II-СОФИЯ ЕООД. Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.9 от Закона за малките и средните предприятия едно предприятие
пандемията COVID-19
не може да се смята за малко и средно предприятие, по смисъла на чл. 3 от ЗМСП, ако 25 на сто или повече от капитала или от броя на гласовете в общото събрание се
контролират пряко или непряко, заедно или поотделно от един или повече държавни органи, с изключение на случаите посочени в чл.4, ал. 4 от ЗМСП.
Предвид изложеното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

196

197

198

199

BG16RFOP002-2.089-4065

BG16RFOP002-2.089-4069

BG16RFOP002-2.089-4078

BG16RFOP002-2.089-4084

ГИП ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, юни и септември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за април, юни и септември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ЕЛ ПИ ЕС ИНЖЕНЕРИНГ
ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, май и юли 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за април, май и юли 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

АВАНТИ МОДА ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, април и май 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците март, април и май 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

РИВА-ЛОГИСТИК ООД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх.номер: № 0100И0391057/08.05.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 218523.51 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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АРМОРМАТ ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 15 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 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 7 „Използвани съкращения и основни дефиниции“ от пакета документи по процедурата.
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 46.73 „Търговия на едро с дървен материал,
материали за строителството и санитарно оборудване“, което се потвърждава и от извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат).
Подкрепа за малки предприятия
Видно от описанието на икономическите дейности, съгласно КИД-2008 на НСИ, в обхвата на код 46.73 попадат дейностите по търговия на едро с необработен дървен материал и
с оборот над 500 000 лв. за
търговия на едро с първично обработен дървен материал.
преодоляване на
В т. 5. „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване, кандидатът е посочил, че: „Фирма "АРМОРМАТ" ЕООД
икономическите последствия от
осъществява своята дейност именно в областта на търговия, или по-конкретно предимно търговия с дървен материал, материал за строителство и санитарно оборудване”, както и
пандемията COVID-19
"Благодарение на безвъзмездната финансова помощ, фирмата може да изплати задълженията, които има и да възобнови изцяло или частично търговската си дейност, която се
изразява в доставка на дървени и строителни материали...". От така представената информация във Формуляра за кандидатстване не може да се прецени, дали кандидатът
попада извън посоченото ограничение в Условията за кандидатстване по процедурата.
До кандидата е изпратено уведомление с искане за конкретна информация относно дейностите, които ще се финансират със заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта
и дали те включват дейности за маркетинг на горски продукти.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил изисканата информация. Представен е само КЕП, с който е подписан файл, без към него
да е прикачено съдържание.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх. номер: № 0100И0396840/24.06.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 435288.11 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ХИМ БИЛД ООД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

СТИРО 100 ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, август и октомври 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, август и октомври 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

НАСТЕК ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, март и април 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, март и април 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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КАЛИНА - КЛЕНСКИ ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: юни, август и октомври 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците юни, август и октомври 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ЕЛИТ КОМЕРС ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 15 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 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 7 „Използвани съкращения и основни дефиниции“ от пакета документи по процедурата.
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 46.73 „Търговия на едро с дървен материал,
материали за строителството и санитарно оборудване“, което се потвърждава и от извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат).
Подкрепа за малки предприятия
Видно от описанието на икономическите дейности, съгласно КИД-2008 на НСИ, в обхвата на код 46.73 попадат дейностите по търговия на едро с необработен дървен материал и
с оборот над 500 000 лв. за
търговия на едро с първично обработен дървен материал.
преодоляване на
В т. 5. „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване, сте посочили, че: „Фирмата се занимава с търговия с
икономическите последствия от
дървен материал." и още "Елит Комерс ЕООД - дружеството кандидат е основен снабдител на дървена суровина...”, без да уточнявате видовете дървен материал, с които
пандемията COVID-19
дружеството търгува. От така представената информация във Формуляра за кандидатстване не може да се прецени, дали кандидатът попада извън посоченото ограничение в
Условията за кандидатстване по процедурата.
До кандидата е изпратено уведомление с искане за конкретна информация относно дейностите, които ще се финансират със заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта
и дали те включват дейности за маркетинг на горски продукти.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил разяснение, от което е видно, че основната дейност на кандидата включва дърводобив и
търговия с дървен материал, която съгласно дадената дефиниция в Приложение 7 "Съкращения и дефиниции" към Условията за кандидатстане, представлява маркетинг на горски
продукти.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

"АЛИС ГРУП" ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване, не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за
финансиране на икономическа дейност, свързана с производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия, съгласно чл. 3, ал.3 на Регламент (ЕС) №
1301/2013.
На база посоченото недопустими са предприятия, заявяващи подкрепа за икономически дейности съгласно КИД-2008, попадащи в раздел С 12 „Производство на тютюневи
изделия“, както и код на икономическа дейност 46.35 „Търговия на едро с тютюневи изделия“ и 47.26 „Търговия на дребно с тютюневи изделия“. Недопустими са и предприятия,
заявяващи подкрепа за кодове на икономическа дейност 46.17 „Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, 46.21 „Търговия на едро със зърно,
Подкрепа за малки предприятия
семена, фуражи и необработен тютюн“, 46.39 „Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ и 47.11 „Търговия на дребно в
с оборот над 500 000 лв. за
неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, в случай че кандидатстват за финансиране на дейности по търговия с тютюн/тютюневи
преодоляване на
изделия.
икономическите последствия от
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 47.11 „Търговия на дребно в
пандемията COVID-19
неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, който се потвърждава и от извършената служебна проверка в НСИ (Мониторстат).
От наличната във Формуляра за кандидатстване информация не може да се прецени, дали кандидатът попада извън посоченото ограничение в Условията за кандидатстване по
процедурата.
До кандидата е изпратено уведомление с искане за конкретна информация относно дейностите, които ще се финансират със заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта
и дали те включват дейности по търговия с тютюн/тютюневи изделия.
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил разяснение, от което е видно, че извършваната от него дейност включва търговия с
тютюн/тютюневи изделия.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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КАЛВЪРТ ЕООД

КОМИС ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, април и май 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за март, април и май 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 16 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
Подкрепа за малки предприятия
2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават предприятия,
с оборот над 500 000 лв. за
кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 (Приложение 5) попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на
преодоляване на
хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва: 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”.
икономическите последствия от
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 10.12 „Производство и преработка на месо
пандемията COVID-19
от домашни птици“, което се потвърждава и от извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат).
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

BG16RFOP002-2.089-4351

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
ТРАНСКАР - ВЛАДИ ЕООД
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, април и май 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците март, април и май 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

BG16RFOP002-2.089-4363

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
ЕООД
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, март и април 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, март и април 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, март и април 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, март и април 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум две приключени
финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.
Съгласно извършена служебна проверка в НСИ (Монитортат), кандидатът е подал декларация, че през отчетната 2018г. предприятието не е осъществявало дейност по смисъла на
Закона за счетоводството.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, май и юни 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, май и юни 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 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 б) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 1 и Критерий № 2 от Критерии и методология за
оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно извършена служебна проверка в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ към датата на подаване на проектното предложение е установено, че кандидатът се представлява от КАЛОЯН
ЯНЧЕВ ПАТРИКОВ.
Проектното предложение e подписанo с КЕП с титуляр "МАКС КЪМПАНИ" ООД и автор ПЕТЯ ИВАНОВА ПАТРИКОВА. Към проектното предложение не е представено изрично
пълномощно за подаване на проектното предложение, с което се упълномощава ТИТУЛЯРЪТ на КЕП.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил изрично пълномощно за подаване на проектното предложение. Представен е само КЕП, с
който е подписан файл, без към него да е прикачено съдържание.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква а) от Условията за кандидатстване по
преодоляване на
процедурата и Критерий № 3 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
икономическите последствия от
Съгласно т. 24, подт. а) от Условията за кандидатстване по процедурата, Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение
пандемията COVID-19
(Приложение 1) или Е-ДЕКЛАРАЦИЯ съгласно т.6 "Е-ДЕКЛАРАЦИИ" от Формуляра за кандидатстване се попълва и подписва от всички лица, които са официални представляващи
на кандидата и са вписани като такива в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно.
Видно от извършената служебна проверка в ТР и РЮЛНЦ, кандидатът се представлява от КАЛОЯН ЯНЧЕВ ПАТРИКОВ.
Към проектното предложение не е представена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), попълнена и
подписана от лицето с право да предсталява кандидата - КАЛОЯН ЯНЧЕВ ПАТРИКОВ. Представен е единствено Квалифициран електронен подпис (КЕП) с отделена сигнатура
(detached signature), без да е приложен кореспондиращия към него файл със съдържанието на документа.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за
изпълнение (Приложение 1), попълнена и подписана от КАЛОЯН ЯНЧЕВ ПАТРИКОВ. Представен е единствено Квалифициран електронен подпис (КЕП) с отделена сигнатура
(detached signature), без да е приложен кореспондиращия към него файл със съдържанието на документа.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 6) и т.24. „Списък на документите, които се подават на етап
кандидатстване“, буква в) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 4 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към
Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1., подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, по отношение на кандидати, които осъществяват икономическа дейност, която е освободена от
Подкрепа за малки предприятия
регистрация по ЗДДС, източник относно спада в оборота е оборотна ведомост за избраните три месеца от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г, от които да е виден
с оборот над 500 000 лв. за
оборотът на предприятието от икономическата дейност/и, освободена/и от регистрация по ЗДДС.
преодоляване на
Към проектното предложение не е представена в цялост Оборотна ведомост за всеки от трите избрани месеца от 2020/2021 г. (предхождащи месеца на кандидатстване) и
икономическите последствия от
съответстващите им за 2019/2020 г., от които да е виден оборотът на предприятието от икономическата дейност/и, освободена/и от регистрация по ЗДДС. Съгласно подписаната
пандемията COVID-19
Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), кандидатът е посочил месеците юли, август и септември от
2020 г., за които да се отчита средноаритметичния спад в оборота спрямо същите месеци за 2019 г., но не е приложил Оборотни ведомости за тях в цялост.
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил отговор в срок.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 15 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 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 7 „Използвани съкращения и основни дефиниции“ от пакета документи по процедурата. За да се прецени дали е спазено или не изискването, водещ е
финалният продукт, който е обект на маркетинга (търговията), извършвана от кандидата.
Подкрепа за малки предприятия В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 46.73 „Търговия на едро с дървен материал,
с оборот над 500 000 лв. за
материали за строителството и санитарно оборудване“, което се потвърждава и от извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат).
преодоляване на
В т. 5. „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване, кандидатът е представил описание, че: „Основната
икономическите последствия от дейност на СПЕРО ЕООД е търговия на едро с необработен дървен материал, търговия на едро с първично обработен дървен материал и транспортиране до клиента”.
пандемията COVID-19
До кандидата е изпратено уведомление с искане за конкретна информация относно дейностите, които ще се финансират със заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта
и дали те включват дейности за маркетинг на горски продукти.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил разяснение, което не конкретизира икономическите дейностите, които ще се финансират
със заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта. В приложеното разяснение е представена информация единствено по отношение на разходите, които ще бъдат
финансирани по проекта, а именно: "...с получените средства ще бъдат финансирани единствено дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на
ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, по-конкретно фирмата ще покрие разходи за работни заплати на персонала.". От така представеното
разяснение не може да се прецени, дали кандидатът попада извън посоченото ограничение в Условията за кандидатстване по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

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 б) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 1 и Критерий № 2 от Критерии и методология за
Подкрепа за малки предприятия оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
с оборот над 500 000 лв. за
Съгласно извършена служебна проверка в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ към датата на подаване на проектното предложение е установено, че кандидатът се представлява от ХРИСТО
преодоляване на
ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ.
икономическите последствия от Проектното предложение e подписанo с КЕП с титуляр юридическото лице „ТОП КОНСУЛТ 2016“ ООД и автор физическото лице АНТОАНЕТА ПЕТРОВА ИСАКОВА. Към проектното
пандемията COVID-19
предложение не е представено изрично пълномощно за подаване на проектното предложение, с което се упълномощава ТИТУЛЯРЪТ на КЕП.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил изрично пълномощно за подаване на проектното предложение.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 15 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 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 7 „Използвани съкращения и основни дефиниции“ от пакета документи по процедурата.
Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: „Недопустим за подкрепа е и код на икономическа дейност С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен
Подкрепа за малки предприятия
материал“, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски“. В Условията е регламентирано, че: „За да се прецени дали е спазено или не изискването,
с оборот над 500 000 лв. за
водещ ще е финалният продукт, който ще се изработва в резултат на инвестициите по проекта, а не междинните операции, които този производствен процес може да включва“.
преодоляване на
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът не е посочил код. Съгласно извършена служебна проверка
икономическите последствия от
в НСИ (Мониторстат), кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2019 г. е 16.10 "Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал".
пандемията COVID-19
От наличната във Формуляра за кандидатстване информация не може да се прецени, дали кандидатът попада извън посоченото ограничение в Условията за кандидатстване по
процедурата.
До кандидата е изпратено уведомление с искане за конкретна информация относно дейностите, които ще се финансират със заявената безвъзмездна финансова помощ по
проекта, както и финалните продукти, които ще се произвеждат от тези дейности, тъй като, както е посочено по-горе, само част от кандидатите, осъществяващи дейност в код
С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ са допустими за финансиране по процедурата.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил изисканата информация.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх.номер: № 0100И0360692/07.03.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 447698.11 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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ПОЛИАЛ ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: август, октомври и декември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за август, октомври и декември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите месеците от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

МАКСИ КЕТЪРИНГ ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване, не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за
финансиране на икономическа дейност, свързана с производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия, съгласно чл. 3, ал.3 на Регламент (ЕС) №
1301/2013.
На база посоченото недопустими са предприятия, заявяващи подкрепа за икономически дейности съгласно КИД-2008, попадащи в раздел С 12 „Производство на тютюневи
изделия“, както и код на икономическа дейност 46.35 „Търговия на едро с тютюневи изделия“ и 47.26 „Търговия на дребно с тютюневи изделия“. Недопустими са и предприятия,
Подкрепа за малки предприятия заявяващи подкрепа за кодове на икономическа дейност 46.17 „Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, 46.21 „Търговия на едро със зърно,
с оборот над 500 000 лв. за
семена, фуражи и необработен тютюн“, 46.39 „Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ и 47.11 „Търговия на дребно в
преодоляване на
неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, в случай че кандидатстват за финансиране на дейности по търговия с тютюн/тютюневи
икономическите последствия от изделия.
пандемията COVID-19
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 47.11 „Търговия на дребно в
неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, който се потвърждава и от извършената служебна проверка в НСИ (Мониторстат).
От наличната във Формуляра за кандидатстване информация не може да се прецени, дали кандидатът попада извън посоченото ограничение в Условията за кандидатстване по
процедурата.
До кандидата е изпратено уведомление с искане за конкретна информация относно дейностите, които ще се финансират със заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта
и дали те включват дейности по търговия с тютюн/тютюневи изделия.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил изисканата информация.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

"Про Плантс" ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, март и юни 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за февруари, март и юни 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите месеците от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

КОЖУХАРСКИ ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, май и септември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, май и септември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 от
Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или
еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
Съгласно извършена служебна проверка кандидатът е общинско предприятие, регистрирано съгласно Закона за общинската собственост. Същото не е регистрирано в Търговския
регистър и регистър на ЮЛНЦ или Закона за кооперациите.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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2. Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от
Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум две приключени
финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.
Съгласно извършена служебна проверка в НСИ (Монитортат), кандидатът не е подавал Годишен отчет за дейността за 2018 и 2019 г., поради което съответствието с критерия за
оценка не може да бъде установено. В допълнение, поради липсата на подаден Годишен отчет за дейността за 2018 и 2019 г., определянето на код на основна икономическа
дейност съгласно КИД-2008 от страна на НСИ е невъзможно.
В съотетствие с изискването по т. 11.2 "Критерии за недопустимост на кандидатите", по настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си
икономическа дейност. В случай че кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2019 г., не може да бъде определен въз основа на представените в НСИ данни,
проверката ще се осъществява въз основа на данни за 2018 г. В случай че кодът на основна икономическа дейност на кандидата и за 2018 г., не може да бъде определен въз
Подкрепа за малки предприятия основа на представените в НСИ данни, проектното предложение се отхвърля.
с оборот над 500 000 лв. за
С оглед на горното, кандидатът не може да получи безвъзмездна финансова помощ по процедурата.
ОП "Маркетинг, туризъм и
преодоляване на
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
туристически дейности"
икономическите последствия от
пандемията COVID-19
3. Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване, допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за малко
предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L
124, 20.5.2003 г., стр. 36).
В резултат на извършена служебна проверка в правно – информационните регистри е установено, че ОБЩИНА САМОКОВ е 100% собственик на капитала в предприятиетокандидат „МАРКЕТИНГ, ТУРИЗЪМ И ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ“. Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.9 от Закона за малките и средните предприятия едно предприятие не може да
се смята за малко и средно предприятие, по смисъла на чл. 3 от ЗМСП, ако 25 на сто или повече от капитала или от броя на гласовете в общото събрание се контролират пряко
или непряко, заедно или поотделно от един или повече държавни органи, с изключение на случаите, посочени в чл.4, ал. 4 от ЗМСП.
Предвид изложеното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
4. Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
След предоставена информация от Националната агенция за приходите е установено, че кандидатът няма подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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ЛЕО Експрес ЕООД

АБ И МД ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, април и май 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците март, април и май 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 18 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване, подкрепа по процедурата за подбор на проекти не могат да получават кандидати, които са предприятия,
кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща във финансовия сектор (сектор К „Финансови и застрахователни дейности“ съгласно КИД-2008), както и
такива, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в раздел 92 „Организиране на хазартни игри“ съгласно КИД-2008.
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 92.00 "Организиране на хазартни игри", което се
потвърждава от извършена служебна проверка от НСИ/Мониторстат.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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BG16RFOP002-2.089-4796

МОТОРТЕСТ ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, април и юли 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за февруари, април и юли 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите месеците от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

BG16RFOP002-2.089-4847

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
СРЕДЕЦ СТРОЙ КЪМПАНИ
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
ЕООД
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, май и юни 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за март, май и юни 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

BG16RFOP002-2.089-4851

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
СОЛАР ПРОДУКШЪН ЕООД
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, май и август 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците март, май и август 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

BG16RFOP002-2.089-4878

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, април и ноември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците март, април и ноември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

"ДЕСИ ЕКСПРЕС
ТРАНСПОРТ" ЕООД
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BG16RFOP002-2.089-4936

ЕСКАДА 2013 ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, септември и октомври 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за април, септември и октомври 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ЕДИ 2005 ООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване, не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за
финансиране на икономическа дейност, свързана с производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия, съгласно чл. 3, ал.3 на Регламент (ЕС) №
1301/2013.
На база посоченото недопустими са предприятия, заявяващи подкрепа за икономически дейности съгласно КИД-2008, попадащи в раздел С 12 „Производство на тютюневи
изделия“, както и код на икономическа дейност 46.35 „Търговия на едро с тютюневи изделия“ и 47.26 „Търговия на дребно с тютюневи изделия“. Недопустими са и предприятия,
заявяващи подкрепа за кодове на икономическа дейност 46.17 „Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, 46.21 „Търговия на едро със зърно,
Подкрепа за малки предприятия семена, фуражи и необработен тютюн“, 46.39 „Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ и 47.11 „Търговия на дребно в
с оборот над 500 000 лв. за
неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, в случай че кандидатстват за финансиране на дейности по търговия с тютюн/тютюневи
преодоляване на
изделия.
икономическите последствия от В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 47.11 „Търговия на дребно в
пандемията COVID-19
неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, който се потвърждава и от извършената служебна проверка в НСИ (Мониторстат).
От наличната във Формуляра за кандидатстване информация не може да се прецени, дали кандидатът попада извън посоченото ограничение в Условията за кандидатстване по
процедурата.
До кандидата е изпратено уведомление с искане за конкретна информация относно дейностите, които ще се финансират със заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта
и дали те включват дейности по търговия с тютюн/тютюневи изделия.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил разяснение, което не конкретизира дейностите, които ще се финансират със заявената
безвъзмездна финансова помощ по проекта и дали те включват дейности по търговия с тютюн/тютюневи изделия. От така представеното разяснение не може да се прецени, дали
кандидатът попада извън посоченото ограничение в Условията за кандидатстване по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ЧСИ Мариян Петков

АРК КОНСУЛТИНГ ЕООД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 от
Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или
еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
Съгласно извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ и Регистър БУЛСТАТ, кандидатът е частен съдебен изпълнител, регистриран по Закона за
частните съдебни изпълнители.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: май, юли и август 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците май, юли и август 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, март 2020 г. и януари 2021г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, март 2020 г. и януари 2021г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019/2020 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 15 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 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 7 „Използвани съкращения и основни дефиниции“ от пакета документи по процедурата.
Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: „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“. В Условията е регламентирано, че: „За да се прецени дали е спазено или не изискването,
Кооперация
Подкрепа за малки предприятия водещ ще е финалният продукт, който ще се изработва в резултат на инвестициите по проекта, а не междинните операции, които този производствен процес може да включва“.
ГОРОВЛАДЕЛСКА
с оборот над 500 000 лв. за
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 16.10 "Разкрояване, рендосване и
ПРОИЗВОДИТЕЛНА
преодоляване на
импрегниране на дървен материал", който се потвърждава и от извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат).
КООПЕРАЦИЯ "САКАРКА" - икономическите последствия от От наличната във Формуляра за кандидатстване информация не може да се прецени, дали кандидатът попада извън посоченото ограничение в Условията за кандидатстване по
с.ЛЕВОЧЕВО
пандемията COVID-19
процедурата.
До кандидата е изпратено уведомление с искане за конкретна информация относно дейностите, които ще се финансират със заявената безвъзмездна финансова помощ по
проекта, както и финалните продукти, които ще се произвеждат от тези дейности, тъй като, както е посочено по-горе, само част от кандидатите, осъществяващи дейност в код
С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ са допустими за финансиране по процедурата.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил информация, съгласно която дейностите, които дружеството извършва в КИД 16.10
„Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ включват първична преработка на дървен материал, която съгласно дадената дефиниция в Приложение 7
"Съкращения и дефиниции" към Условията за кандидатстане, представлява горски продукт.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

СТЕНЛИ - ФРИГО ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, март и април 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, март и април 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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НЕСИ СГКН ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: юни, юли и август 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците юни, юли и август 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

АРФИД ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, юни и август 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, юни и август 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

АЛЕКСА СТИЛ ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 16 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
Подкрепа за малки предприятия 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават предприятия,
с оборот над 500 000 лв. за
кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 (Приложение 5) попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на
преодоляване на
хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва: 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”.
икономическите последствия от В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 46.21 "Търговия на едро със зърно, семена,
пандемията COVID-19
фуражи и необработен тютюн". Съгласно извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат), кодът на кандидата е 10.39 „Преработка и консервиране на други плодове и
зеленчуци, без готови ястия“. По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

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 б) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 1 и Критерий № 2 от Критерии и методология за
оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Подкрепа за малки предприятия Съгласно извършена служебна проверка в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ, към датата на подаване на проектното предложение, е установено, че кандидатът се представлява от
с оборот над 500 000 лв. за
ДИМИТЪР ИВАНЧЕВ ЧЕКЕЛЕВ.
СЪНИ БИЙЧ СЪРВИС ООД
преодоляване на
Проектното предложение e подписанo с КЕП, който е с автор - физическото лице СУЛТАНКА КАЛЕВА ЧЕКЕЛЕВА и с титуляр - юридическото лице "КОНСУМАТИВ" ЕООД. Към
икономическите последствия от проектното предложение не е представено изрично пълномощно за упълномощаване на юридическото лице "КОНСУМАТИВ" ЕООД, което е ТИТУЛЯР на КЕП, да подаде и подпише
пандемията COVID-19
Формуляра за кандидатстване с КЕП. Представено е пълномощно (Приложение 2), чрез което упълномощено е само физическото лице СУЛТАНКА КАЛЕВА ЧЕКЕЛЕВА.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил изрично пълномощно за подаване на проектното предложение, с което се упълномощава
титулярът на КЕП, с който е подадено проектното предложение по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

МАРСТЕН ООД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх.номер: № 2600И0225986/17.04.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 495980.94 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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БОЛКЪН КЪНСТРАКШЪН
ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, април и юни 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за февруари, април и юни 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите месеците от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ТОНЧЕВИ ЕН ТРАНС ООД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

КУИЙНС УАЙНЪРИ ХАУС
ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 16 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
Подкрепа за малки предприятия 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават предприятия,
с оборот над 500 000 лв. за
кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 (Приложение 5) попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на
преодоляване на
хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва: 11.02 „Производство на вина от грозде”.
икономическите последствия от В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 47.25 „Търговия на дребно с напитки“.
пандемията COVID-19
Съгласно извършената служебна проверка от НСИ (Мониторстат), кодът на основна икономическа дейност на кандидата е 11.02 „Производство на вина от грозде”. По настоящата
процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

АДО ТРАНСПОРТ ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: май, юни и юли 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за май, юни и юли 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите месеците от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум две приключени
финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.
Съгласно извършена служебна проверка в НСИ (Монитортат), кандидатът е подал декларация, че през отчетната 2018г. предприятието не е осъществявало дейност по смисъла на
Закона за счетоводството.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

1. Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх.номер: № 2212И0129660/15.02.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 451312.20 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
"СЧЕТОВОДНА КЪЩА преодоляване на
ФИН КОНСУЛТ 2000" ООД
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

2. Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от
Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, април и май 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, април и май 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ЕКО ПЛАНЕТ ООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 15 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 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 7 „Използвани съкращения и основни дефиниции“ от пакета документи по процедурата. За да се прецени дали е спазено или не изискването, водещ е
финалният продукт, който е обект на маркетинга (търговията), извършвана от кандидата.
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът не е посочил код. Съгласно извършена служебна проверка
в НСИ (Мониторстат), кодът на икономическа дейност на кандидата за 2019г. е 46.73 „Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване“.
Подкрепа за малки предприятия
Видно от описанието на икономическите дейности, съгласно КИД-2008 на НСИ, в обхвата на код 46.73 попадат дейностите по търговия на едро с необработен дървен материал и
с оборот над 500 000 лв. за
търговия на едро с първично обработен дървен материал.
преодоляване на
От наличната във Формуляра за кандидатстване информация не може да се прецени, дали кандидатът попада извън посоченото ограничение в Условията за кандидатстване по
икономическите последствия от
процедурата.
пандемията COVID-19
До кандидата е изпратено уведомление с искане за конкретна информация относно дейностите, които ще се финансират със заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта
и дали те включват дейности за маркетинг на горски продукти.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил разяснение, според което дейностите, които ще се финансират със средства от
безвъзмездната финансова помощ са свързани с основната дейност на предприятието, а именно добив на дървесина на стоящ корен и нейната продажба на юридически лица –
без дървесината да бъде преработвана, покупко – продажба на дървесина, работа с булдозер и багер на територии извън горския фонд. Извършваната от кандидата дейност е
свързана с търговия на необработен дървен материал, която съгласно дадената дефиниция в Приложение 7 "Съкращения и дефиниции" към Условията за кандидатстане,
представлява маркетинг на горски продукти.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, април и юли 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, април и юли 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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Кооперация ГПК
"МУРДЖОВ ПОЖАР"

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 15 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 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 7 „Използвани съкращения и основни дефиниции“ от пакета документи по процедурата.
Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: „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“. В Условията е регламентирано, че: „За да се прецени дали е спазено или не изискването,
Подкрепа за малки предприятия водещ ще е финалният продукт, който ще се изработва в резултат на инвестициите по проекта, а не междинните операции, които този производствен процес може да включва“.
с оборот над 500 000 лв. за
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 16.10 "Разкрояване, рендосване и
преодоляване на
импрегниране на дървен материал", който се потвърждава и от извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат).
икономическите последствия от От наличната във Формуляра за кандидатстване информация не може да се прецени, дали кандидатът попада извън посоченото ограничение в Условията за кандидатстване по
пандемията COVID-19
процедурата.
До кандидата е изпратено уведомление с искане за конкретна информация относно дейностите, които ще се финансират със заявената безвъзмездна финансова помощ по
проекта, както и финалните продукти, които ще се произвеждат от тези дейности, тъй като, както е посочено по-горе, само част от кандидатите, осъществяващи дейност в код
С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ са допустими за финансиране по процедурата.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил информация, съгласно която дейностите, които дружеството извършва в КИД 16.10
„Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ включват първична преработка на дървен материал, която съгласно дадената дефиниция в Приложение 7
"Съкращения и дефиниции" към Условията за кандидатстане, представлява горски продукт.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

КОНТИКИ ООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 14 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване 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 предприятия,
Подкрепа за малки предприятия
кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в обхвата на Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение 4).
с оборот над 500 000 лв. за
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 01.61 „Спомагателни дейности в
преодоляване на
растениевъдството“, който се потвърждава и от извършена служебна проверка от НСИ (Монитортат).
икономическите последствия от
Видно от Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение 7 към Условията за кандидатстване) дейността, осъществявана от кандидата попада в
пандемията COVID-19
Глава 6 „Живи дървета и други растения; луковици, корени и пр; откъснати цветя и декоративна зеленина “, Глава 7 „Хранителни зеленчуци и някои корени и грудки“ и Глава 8
„Хранителни плодове и ядки; кори от дини, пъпеши или от цитрусови плодове“.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

"ВЕЛ ЛЕС" ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, април и май 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците март, април и май 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

МИ ТРЕЙДИНГ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходните години са: октомври и ноември 2020 г. и януари 2021 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците октомври и ноември 2020 г. и януари 2021 г., спрямо средноаритметичния оборот за 2019/2020 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

254

255

256

257

BG16RFOP002-2.089-5291

BG16RFOP002-2.089-5305

BG16RFOP002-2.089-5309

BG16RFOP002-2.089-5314

АДВЪРТАЙЗИНГ СТУДИО
ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 18 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване, подкрепа по процедурата за подбор на проекти не могат да получават кандидати, които са предприятия,
Подкрепа за малки предприятия
кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща във финансовия сектор (сектор К „Финансови и застрахователни дейности“ съгласно КИД-2008), както и
с оборот над 500 000 лв. за
такива, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в раздел 92 „Организиране на хазартни игри“ съгласно КИД-2008.
преодоляване на
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 66.19 „Други спомагателни дейности във
икономическите последствия от
финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване“. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се потвърждава и от извършената
пандемията COVID-19
служебна проверка от НСИ/Мониторстат.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ДИАМАНТ-93 ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, април и юни 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците март, април и юни 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ДЕСИ ДЕ ООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване, не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за
финансиране на икономическа дейност, свързана с производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия, съгласно чл. 3, ал.3 на Регламент (ЕС) №
1301/2013.
На база посоченото недопустими са предприятия, заявяващи подкрепа за икономически дейности съгласно КИД-2008, попадащи в раздел С 12 „Производство на тютюневи
изделия“, както и код на икономическа дейност 46.35 „Търговия на едро с тютюневи изделия“ и 47.26 „Търговия на дребно с тютюневи изделия“. Недопустими са и предприятия,
Подкрепа за малки предприятия заявяващи подкрепа за кодове на икономическа дейност 46.17 „Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, 46.21 „Търговия на едро със зърно,
с оборот над 500 000 лв. за
семена, фуражи и необработен тютюн“, 46.39 „Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ и 47.11 „Търговия на дребно в
преодоляване на
неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, в случай че кандидатстват за финансиране на дейности по търговия с тютюн/тютюневи
икономическите последствия от изделия.
пандемията COVID-19
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 47.11 „Търговия на дребно в
неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, който се потвърждава и от извършената служебна проверка в НСИ (Мониторстат).
От наличната във Формуляра за кандидатстване информация не може да се прецени, дали кандидатът попада извън посоченото ограничение в Условията за кандидатстване по
процедурата.
До кандидата е изпратено уведомление с искане за конкретна информация относно дейностите, които ще се финансират със заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта
и дали те включват дейности по търговия с тютюн/тютюневи изделия.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил изисканата информация.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

РОСВЕЛА ЕООД

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 б) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 1 и Критерий № 2 от Критерии и методология за
оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно извършена служебна проверка в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ, към датата на подаване на проектното предложение, е установено, че кандидатът се представлява от РОСИЦА
Подкрепа за малки предприятия
СИЛВИ ЗДРАВКОВА.
с оборот над 500 000 лв. за
Проектното предложение e подписанo с КЕП, който е с автор - физическото лице МАРИЕТА ИВАНОВА ЕКОВА и с титуляр - юридическото лице "ММ 2 КОНТ" ЕООД. Към проектното
преодоляване на
предложение не е представено изрично пълномощно за упълномощаване на юридическото лице "ММ 2 КОНТ" ЕООД, което е ТИТУЛЯР на КЕП, да подаде и подпише Формуляра за
икономическите последствия от
кандидатстване с КЕП. Представено е пълномощно (Приложение 2), чрез което упълномощено е само физическото лице МАРИЕТА ИВАНОВА ЕКОВА. Допълнително, в
пандемията COVID-19
представеното пълномощно не се съдържа подпис на лицето с право да представлява кандидата - РОСИЦА СИЛВИ ЗДРАВКОВА.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил изрично пълномощно за подаване на проектното предложение, с което се упълномощава
титулярът на КЕП, с който е подадено проектното предложение по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
АЙС-А - ГЕОРГИЕВИ И СИЕ
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
СД
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: октомври, ноември и декември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за октомври, ноември и декември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите месеците от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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Кооперация
ПОТРЕБИТЕЛНА
КООПЕРАЦИЯ
ОБЕДИНЕНИЕ

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, юли и ноември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за февруари, юли и ноември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите месеците от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ВИОИВ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, април и август 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за февруари, април и август 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите месеците от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Опал-Р ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 14 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване 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 предприятия,
Подкрепа за малки предприятия
кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в обхвата на Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение 4).
с оборот над 500 000 лв. за
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 01 „Растениевъдство, животновъдство и лов;
преодоляване на
спомагателни дейности“. Съгласно извършена служебна проверка от НСИ (Монитортат), кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2019г. е 01.47 „Отглеждане на
икономическите последствия от
домашни птици“.
пандемията COVID-19
Видно от Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение 7 към Условията за кандидатстване) дейността, осъществявана от кандидата попада в
Глава 1 „Живи животни“.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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БЕЛТРАНС ЕООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква а) от Условията за кандидатстване по
процедурата и Критерий № 3 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 24, подт. а) от Условията за кандидатстване по процедурата, Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение
(Приложение 1) или Е-ДЕКЛАРАЦИЯ съгласно т.6 "Е-ДЕКЛАРАЦИИ" от Формуляра за кандидатстване се попълва и подписва от всички лица, които са официални представляващи
Подкрепа за малки предприятия на кандидата и са вписани като такива в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно.
с оборот над 500 000 лв. за
Видно от извършената служебна проверка в ТР и РЮЛНЦ, кандидатът се представлява от МИТКО КИРИЛОВ БЯЛКОВ.
преодоляване на
Към проектното предложение е представена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), попълнена и
икономическите последствия от подписана от лицето с право да представлява кандидата, в която не са посочени избраните ТРИ месеца от 2020/2021 г., за които да се отчита средноаритметичния спад в оборота,
пандемията COVID-19
спрямо същите месеци за 2019/2020 г., съгласно текста от Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за
изпълнение (Приложение 1), попълнена и подписана от МИТКО КИРИЛОВ БЯЛКОВ. Представен е единствено Квалифициран електронен подпис (КЕП) с отделена сигнатура
(detached signature), без да е приложен кореспондиращия към него файл със съдържанието на документа.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ТЕЛ-СИ ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 14 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване 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 предприятия,
Подкрепа за малки предприятия кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в обхвата на Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение 4).
с оборот над 500 000 лв. за
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 47.76 „Търговия на дребно с цветя, растения,
преодоляване на
семена, торове, домашни любимци и храни за тях“. Съгласно извършена служебна проверка от НСИ (Монитортат), кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2019г.
икономическите последствия от е 01.13 „Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши, кореноплодни и грудкови“. По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си
пандемията COVID-19
икономическа дейност.
Видно от Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение 7 към Условията за кандидатстване) дейността, осъществявана от кандидата попада в
Глава 7 „Хранителни зеленчуци и някои корени и грудки“ и Глава 8 „ Хранителни плодове и ядки; кори от дини, пъпеши или от цитрусови плодове“.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

АР - ДА 10 ООД

АРТЕЛ ЕООД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум две приключени
финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.
След извършена служебна проверка в НСИ (Монитортат), кандидатът няма подаден Годишен отчет за дейността за 2018 г. Допълнително, извършената служебна проверка в
Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър, установи, че кандидатът няма публично обявен Годишен отчет за дейността за
2018 г.
Предвид изложеното, съответствието с критерия за оценка не може да бъде установено.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, септември 2020 г. и януари 2021г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, септември 2020 г. и януари 2021г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019/2020 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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Хикс ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: май, юни и юли 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за май, юни и юли 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите месеците от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

БЕЛ-РС ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: май, юни и август 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците май, юни и август 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

СУПЕР БОРОВЕЦ
ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ

БЕЛЛА ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 18 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване, подкрепа по процедурата за подбор на проекти не могат да получават кандидати, които са предприятия,
Подкрепа за малки предприятия
кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща във финансовия сектор (сектор К „Финансови и застрахователни дейности“ съгласно КИД-2008), както и
с оборот над 500 000 лв. за
такива, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в раздел 92 „Организиране на хазартни игри“ съгласно КИД-2008.
преодоляване на
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 68.10 „Покупка и продажба на собствени
икономическите последствия от
недвижими имоти“. Съгласно извършена служебна проверка от НСИ/Мониторстат, кодът на основна икономическа дейност на кандидата е 64.30 "Фондове за инвестиране и
пандемията COVID-19
подобни финансови субекти". По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
Подкрепа за малки предприятия на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
с оборот над 500 000 лв. за
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
преодоляване на
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
икономическите последствия от плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
пандемията COVID-19
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: юли, ноември и декември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците юли, ноември и декември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019г.
В допълнение, при извършване на проверката по критерия за оценка са взети предвид и данните от Справката-декларация за ДДС на юридическото лице ЕТ "БЕЛЛА - МИТКО
ГЕОРГИЕВ", ЕИК: 114060923, участвало в преобразуване с кандидата от 25.06.2019 г. съгласно вписаните обстоятелства в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с
нестопанска цел.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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БЕСТМАРК ИНЖЕНЕРИНГ
ЕООД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх.номер: № 2210И0722278/12.03.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 362488.33 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ТОРО НЕГРО БЪЛГАРИЯ
ЕООД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх.номер: № 0300И0831082/27.08.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 149364.74 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

НА ЧИСТО ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: ноември, декември 2020 г. и януари 2021г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците ноември, декември 2020 г. и януари 2021г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019/2020 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ДАНИ - 96 ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, май и юли 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, май и юли 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

МИЛК БГ ООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване, не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за
финансиране на икономическа дейност, свързана с производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия, съгласно чл. 3, ал.3 на Регламент (ЕС) №
1301/2013.
На база посоченото недопустими са предприятия, заявяващи подкрепа за икономически дейности съгласно КИД-2008, попадащи в раздел С 12 „Производство на тютюневи
изделия“, както и код на икономическа дейност 46.35 „Търговия на едро с тютюневи изделия“ и 47.26 „Търговия на дребно с тютюневи изделия“. Недопустими са и предприятия,
Подкрепа за малки предприятия заявяващи подкрепа за кодове на икономическа дейност 46.17 „Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, 46.21 „Търговия на едро със зърно,
с оборот над 500 000 лв. за
семена, фуражи и необработен тютюн“, 46.39 „Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ и 47.11 „Търговия на дребно в
преодоляване на
неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, в случай че кандидатстват за финансиране на дейности по търговия с тютюн/тютюневи
икономическите последствия от изделия.
пандемията COVID-19
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 47.11 „Търговия на дребно в
неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, който се потвърждава и от извършената служебна проверка в НСИ (Мониторстат).
От наличната във Формуляра за кандидатстване информация не може да се прецени, дали кандидатът попада извън посоченото ограничение в Условията за кандидатстване по
процедурата.
До кандидата е изпратено уведомление с искане за конкретна информация относно дейностите, които ще се финансират със заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта
и дали те включват дейности по търговия с тютюн/тютюневи изделия.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил изисканата информация.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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ПОПОВ И СИН ООД

ИНТЕРСОЛЮШЪН ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: май, август и ноември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за май, август и ноември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите месеците от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх. номер: № 2214И0405211/22.06.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 373 090,55 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

АГРОН 95 ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, март и април 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, март и април 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ЕВТИН ДОМ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, март и април 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, март и април 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

279

280

281

282

283

284

BG16RFOP002-2.089-5589

BG16RFOP002-2.089-5590

BG16RFOP002-2.089-5592

BG16RFOP002-2.089-5597

BG16RFOP002-2.089-5603

BG16RFOP002-2.089-5613

ГЕМА ТРЕЙД ООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 15 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 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
Подкрепа за малки предприятия
кандидати, които са предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
с оборот над 500 000 лв. за
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране
преодоляване на
на дървен материал“. Съгласно извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат), кодът на основна икономическа дейност на кандидата е 02.20 "Дърводобив". По настоящата
икономическите последствия от
процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност.
пандемията COVID-19
Извършваната от кандидата дейност е свързана с добиване на дървесина, която съгласно дадената дефиниция в Приложение 7 "Съклащения и дефиниции" към Условията за
кандидатстане, представлява горски продукт.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ЕЛМИРА ЕНЕРДЖИ ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 15 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване: с оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и
Подкрепа за малки предприятия конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават
с оборот над 500 000 лв. за
кандидати, които са предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
преодоляване на
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 02.20 "Дърводобив", което се потвърждава и
икономическите последствия от от извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат).
пандемията COVID-19
Извършваната от кандидата дейност е свързана с добиване на дървесина, която съгласно дадената дефиниция в Приложение 7 "Съкращения и дефиниции" към Условията за
кандидатстане, представлява горски продукт.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ГРУПО ПРОДЖЕТИ ЕООД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

ДАР ТРАНС 13 ЕООД

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх. номер: № 2206И0105864/03.03.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 368 863,33 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква а) от Условията за кандидатстване по
процедурата и Критерий № 3 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 24, подт. а) от Условията за кандидатстване по процедурата, Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение
(Приложение 1) или Е-ДЕКЛАРАЦИЯ съгласно т.6 "Е-ДЕКЛАРАЦИИ" от Формуляра за кандидатстване се попълва и подписва от всички лица, които са официални представляващи
Подкрепа за малки предприятия
на кандидата и са вписани като такива в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно.
с оборот над 500 000 лв. за
Видно от извършената служебна проверка в ТР и РЮЛНЦ, кандидатът "ДАР ТРАНС 13" ЕООД, ЕИК 202636134, се представлява от АНГЕЛЧО ВЕЛИНОВСКИ. Формулярът за
преодоляване на
кандидатстване е подписан с КЕП от упълномощено лице.
икономическите последствия от
Към проектното предложение са представени Декларации, които НЕ съответстват на актуалния образец на Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и
пандемията COVID-19
Условията за изпълнение по процедурата.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за
изпълнение (Приложение 1), попълнена и подписана от АНГЕЛЧО ВЕЛИНОВСКИ.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх. номер: № 0100И0393950/03.06.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 76 850.90 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

БУЗА-ТРАНС ЕООД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

СЛЪНЧО 99 ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 16 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
Подкрепа за малки предприятия
2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават предприятия,
с оборот над 500 000 лв. за
кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 (Приложение 5) попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на
преодоляване на
хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва: 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”.
икономическите последствия от
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 10.41 „Производство на растителни и
пандемията COVID-19
животински масла и мазнини, без маргарин“, който код се потвърждава и от извършената служебна проверка от НСИ (Мониторстат).
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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БУЛТРАНС ЕООД

ЧАЙКА ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: юли 2020 г., януари и февруари 2021г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците юли 2020 г., януари и февруари 2021г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019/2020 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх. номер: № 1100И0089519/29.02.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 486 379,98 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

BG16RFOP002-2.089-5659

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква а) от Условията за кандидатстване по
процедурата и Критерий № 3 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 24, подт. а) от Условията за кандидатстване по процедурата, Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение
Подкрепа за малки предприятия (Приложение 1) или Е-ДЕКЛАРАЦИЯ съгласно т.6 "Е-ДЕКЛАРАЦИИ" от Формуляра за кандидатстване се попълва и подписва от всички лица, които са официални представляващи
с оборот над 500 000 лв. за
на кандидата и са вписани като такива в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно.
ХОТЕЛЕРИЙ СОФИЯ ЕООД
преодоляване на
Видно от извършената служебна проверка в ТР и РЮЛНЦ, кандидатът се представлява от Никола Майкъл Дюнислаегер.
икономическите последствия от Към проектното предложение е представена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), която е попълнена
пандемията COVID-19
с данни на лицето с право да предсталява кандидата Никола Майкъл Дюнислаегер, но НЕ е подписана.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за
изпълнение (Приложение 1), попълнена с данни на друго юридическо лице.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

BG16RFOP002-2.089-5682

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
Айтидо Технолоджис ООД
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: май, юни и септември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за май, юни и септември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите месеците от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

1. Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх.номер: № 0100И0356335/24.02.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 439308.18 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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РАЙКОВ - 2015 ЕООД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

2. Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от
Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, март 2020 г. и февруари 2021г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, март 2020 г. и февруари 2021г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019/2020 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Д amp; Д ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, юни и юли 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците март, юни и юли 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ХЕМА ГРУП ООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 15 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 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 7 „Използвани съкращения и основни дефиниции“ от пакета документи по процедурата. За да се прецени дали е спазено или не изискването, водещ е
финалният продукт, който е обект на маркетинга (търговията), извършвана от кандидата.
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 46.73 „Търговия на едро с дървен материал,
Подкрепа за малки предприятия
материали за строителството и санитарно оборудване“, което се потвърждава и от извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат).
с оборот над 500 000 лв. за
Видно от описанието на икономическите дейности, съгласно КИД-2008 на НСИ, в обхвата на код 46.73 попадат дейностите по търговия на едро с необработен дървен материал и
преодоляване на
търговия на едро с първично обработен дървен материал.
икономическите последствия от
От наличната във Формуляра за кандидатстване информация не може да се прецени, дали кандидатът попада извън посоченото ограничение в Условията за кандидатстване по
пандемията COVID-19
процедурата.
До кандидата е изпратено уведомление с искане за конкретна информация относно дейностите, които ще се финансират със заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта
и дали те включват дейности за маркетинг на горски продукти.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил разяснение, че дейностите, които ще се финансират със заявената безвъзмездна финансова
помощ по проекта са за маркетинг на горските територии, като извършваната от предприятието дейност е свързана с търговия на необработен дървен материал, която съгласно
дадената дефиниция в Приложение 7 "Съкращения и дефиниции" към Условията за кандидатстане, представлява маркетинг на горски продукти.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх. номер: № 0200И0616194/08.05.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 334 815,80 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ПЛАМЕНА СТИЛ ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, април и юли 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците март, април и юли 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ЕТ ЛОГИ - ОГНЯН
ЕВГЕНИЕВ

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, май и септември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, май и септември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ФИШКОМ ООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 16 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
Подкрепа за малки предприятия 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават предприятия,
с оборот над 500 000 лв. за
кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 (Приложение 5) попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на
преодоляване на
хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва: 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”.
икономическите последствия от В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 56 „Ресторантьорство“. Съгласно
пандемията COVID-19
извършената служебна проверка от НСИ (Мониторстат), кодът на основна икономическа дейност на кандидата е 10.20. „Преработка и консервиране на риба и други водни
животни, без готови ястия”. По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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МИРЧЕВ ТРАНС 99 ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: септември, октомври и ноември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците септември, октомври и ноември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
Премио Травел България
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
ЕООД
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, март и април 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, март и април 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ХЕМУС БИЛД ЕООД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх. номер: № 0200И0598657/15.04.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 0.00 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Ка-М Медикъл ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, май 2020 г. и февруари 2021г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, май 2020 г. и февруари 2021г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019/2020 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Томи Транс 75 ЕООД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх. номер: № 2212И0131763/14.03.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 367 066,02 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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ТЕМПО СЕРВИЗ ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, април и май 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците март, април и май 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ЛИВЕДА МЕД-2000 ООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: февруари, юли и декември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците февруари, юли и декември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

РТ ПЛЮС ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: юли, август и септември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за юли, август и септември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите месеците от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 6) и т.24. „Списък на документите, които се подават на етап
кандидатстване“, буква в) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 4 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към
Условията за кандидатстване):
СПЕЦИАЛИЗИРАНА
По отношение на кандидати, които осъществяват икономическа дейност, освободена от регистрация по ЗДДС, източник относно спада в оборота е оборотна ведомост за избраните
БОЛНИЦА ЗА
Подкрепа за малки предприятия три месеца от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г, от които да е виден оборотът на предприятието от икономическата дейност/и, освободена/и от регистрация по
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО
с оборот над 500 000 лв. за
ЗДДС.
ЛЕЧЕНИЕ И
преодоляване на
Към проектното предложение не е представена Оборотна ведомост за избраните три месеца от 2020/2021 г. (предхождащи месеца на кандидатстване) и съответстващите им за
РЕХАБИЛИТАЦИЯ /СБПЛР/ икономическите последствия от 2019/2020 г., от които да е виден оборотът на предприятието от икономическата дейност/и, освободена/и от регистрация по ЗДДС. Съгласно подписаната Декларация, че
"МИНЕРАЛНИ БАНИ" пандемията COVID-19
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1/ Е-ДЕКЛАРАЦИЯ), кандидатът е посочил месеците МАРТ 2020 г., МАЙ 2020 г. и
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЕООД
ДЕКЕМВРИ 2020 г., за които да се отчита средноаритметичния спад в оборота спрямо същите месеци за 2019 г.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил оборотна ведомост за избраните три месеца от 2020 г. и съответстващите им за 2019 г.,
от които да е виден оборотът на предприятието от икономическата дейност/и, освободена/и от регистрация по ЗДДС.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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БЕСТ БРЕНДС ЕООД

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 б) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 1 и Критерий № 2 от Критерии и методология за
оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно извършена служебна проверка в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ към датата на подаване на проектното предложение е установено, че кандидатът "БЕСТ БРЕНДС" ЕООД (ЕИК:
201657570) се представлява от Владислава Владиславова Харизанова.
Проектното предложение e подписанo с КЕП с автор и титуляр физическото лице Весела Танчева Танчева. Към проектното предложение не е представено изрично пълномощно за
подаване на проектното предложение, с което се упълномощава ТИТУЛЯРЪТ на КЕП.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил изрично пълномощно. Представено е разяснение, че е допусната грешка при подаването
на проектното предложение, като е подадено проектно предложение с данните на юридическото лице "БЕСТ БРЕНДС" ЕООД ЕИК: 201657570, представлявано от Владислава
Владиславова Харизанова, вместо от ЮЛ Бест Брандс ЕООД, с ЕИК: 202461657, с представляващ Весела Танчева Танчева.
След преглед на представената информация във Формуляра за кандидатстване е установено, че в т. 1 "Данни за кандидата" е посочено, че дружеството-кандидат е БЕСТ БРЕНДС
ЕООД, ЕИК: 201657570, със седалище гр. София и адрес на управление: гр. София, ул. „Методи Кусевич”, номер 1, ПК 1330; имена на лицето, представляващо организацията:
Владислава Харизанова; лице за контакти: Владислава Харизанова. Описаната информация съответства в пълна степен на публично оповестените данни за юридическото лице в
Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, а именно:
1. ЕИК/ПИК
201657570
2. Фирма/Наименование
БЕСТ БРЕНДС
3. Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
5. Седалище и адрес на управление
Държава: БЪЛГАРИЯ
Подкрепа за малки предприятия
Област: София (столица), Община: Столична
с оборот над 500 000 лв. за
Населено място: гр. София, п.к. 1330
преодоляване на
р-н Красна поляна
икономическите последствия от
ж.к. Красна поляна, бул./ул. ул. „Методи Кусевич” № 1
пандемията COVID-19
7. Управители
Владислава Владиславова Харизанова, Държава: БЪЛГАРИЯ
Допълнително, представената информация в т.5 "Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение" от Формуляра за кандидатстване се отнася за
дружеството Бест Брендс ЕООД.
Предвид изложеното, не е налице съмнение относно юридическото лице, което е подало проектното предложение с регистрационен номер: BG16RFOP002-2.089-5938 по
настоящата процедура.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква а) от Условията за кандидатстване по
процедурата и Критерий № 3 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 24, подт. а) от Условията за кандидатстване по процедурата, Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение
(Приложение 1) или Е-ДЕКЛАРАЦИЯ съгласно т.6 "Е-ДЕКЛАРАЦИИ" от Формуляра за кандидатстване се попълва и подписва от всички лица, които са официални представляващи
на кандидата и са вписани като такива в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно.
Съгласно извършена служебна проверка в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ, към датата на подаване на проектното предложение, е установено, че кандидатът "БЕСТ БРЕНДС" ЕООД (ЕИК:
201657570) се представлява от Владислава Владиславова Харизанова.
Към проектното предложение НЕ е представена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), попълнена и
подписана от лицето с право да представлява кандидата - Владислава Владиславова Харизанова.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за
изпълнение (Приложение 1), попълнена и подписана от Владислава Владиславова Харизанова. Представено е разяснение, че е допусната грешка при подаването на проектното
предложение, като е подадено проектно предложение с данните на юридическото лице "БЕСТ БРЕНДС" ЕООД ЕИК: 201657570, представлявано от Владислава Владиславова
Харизанова, вместо от ЮЛ Бест Брандс ЕООД, с ЕИК: 202461657, с представляващ Весела Танчева Танчева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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ЛАЗАТЕК ООД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх. номер: № 2213И0094515/16.03.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 254 386,63 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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ЕЛФА-ПГ ЕООД

ЛЕСПРОДУКТ ООД

ЕА-79 ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 6) от Условията за кандидатстване, не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за
финансиране на икономическа дейност, свързана с производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия, съгласно чл. 3, ал.3 на Регламент (ЕС) №
1301/2013.
На база посоченото недопустими са предприятия, заявяващи подкрепа за икономически дейности съгласно КИД-2008, попадащи в раздел С 12 „Производство на тютюневи
изделия“, както и код на икономическа дейност 46.35 „Търговия на едро с тютюневи изделия“ и 47.26 „Търговия на дребно с тютюневи изделия“. Недопустими са и предприятия,
заявяващи подкрепа за кодове на икономическа дейност 46.17 „Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, 46.21 „Търговия на едро със зърно,
Подкрепа за малки предприятия семена, фуражи и необработен тютюн“, 46.39 „Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ и 47.11 „Търговия на дребно в
с оборот над 500 000 лв. за
неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, в случай че кандидатстват за финансиране на дейности по търговия с тютюн/тютюневи
преодоляване на
изделия.
икономическите последствия от В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код на основна икономическа дейностза 2019г. е
пандемията COVID-19
47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, което се потвърждава и от извършена служебна проверка в
НСИ (Мониторстат).
От наличната във Формуляра за кандидатстване информация не може да се прецени, дали кандидатът попада извън посоченото ограничение в Условията за кандидатстване по
процедурата.
До кандидата е изпратено уведомление с искане за конкретна информация относно дейностите, които ще се финансират със заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта
и дали те включват дейности по търговия с тютюн/тютюневи изделия.
След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил разяснение, от което е видно, че извършваната от него дейност включва търговия с
тютюн/тютюневи изделия.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 15 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 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
Подкрепа за малки предприятия кандидати, които са предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
с оборот над 500 000 лв. за
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 16.29 "Производство на други изделия от
преодоляване на
дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене". Видно от от извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат), кодът на основна
икономическите последствия от икономическа дейност на кандидата за 2019г. е 02.20 "Дърводобив". По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа
пандемията COVID-19
дейност.
Извършваната от кандидата дейност е свързана с добиване на дървесина, която съгласно дадената дефиниция в Приложение 7 "Съкращения и дефиниции" към Условията за
кандидатстане, представлява горски продукт.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 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 б) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 1 и Критерий № 2 от Критерии и методология за
оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно извършена служебна проверка в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ към датата на подаване на проектното предложение е установено, че кандидатът се представлява от ЕВГЕНИ
ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ.
Проектното предложение e подписанo с КЕП с автор физическото лице Събчо Стоилов Николов и титуляр юридическото лице "Никъс - 5" ЕООД. Съгласно прикаченото в т. 7 от
Формуляра за кандидатстване пълномощно е упълномощено само физическото лице - Събчо Стоилов Николов, а не юридическото лице - "Никъс - 5" ЕООД, което е ТИТУЛЯР на
КЕП.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил изрично пълномощно за подаване на проектното предложение, с което се упълномощава
титулярът на КЕП, с който е подадено проектното предложение по процедурата.
Подкрепа за малки предприятия
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква а) от Условията за кандидатстване по
икономическите последствия от
процедурата и Критерий № 3 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
пандемията COVID-19
Съгласно т. 24, подт. а) от Условията за кандидатстване по процедурата, Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение
(Приложение 1) или Е-ДЕКЛАРАЦИЯ съгласно т.6 "Е-ДЕКЛАРАЦИИ" от Формуляра за кандидатстване се попълва и подписва от всички лица, които са официални представляващи
на кандидата и са вписани като такива в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно.
Видно от извършената служебна проверка в ТР и РЮЛНЦ, кандидатът се представлява от ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ.
Към проектното предложение е представена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), в която НЕ са
посочени избраните ТРИ месеца от 2020/2021 г., за които да се отчита средноаритметичния спад в оборота, спрямо същите месеци за 2019/2020 г., съгласно текста от Раздел 4
„Декларация за финансовите данни“.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за
изпълнение (Приложение 1), коректно попълнена и подписана от ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: октомври и ноември 2020 г. и януари 2021 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за октомври и ноември 2020 г. и януари 2021 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци от 2019/2020 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ЕКО ТУРИСТ - 15 ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: октомври, ноември 2020 г. и януари 2021г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците октомври, ноември 2020 г. и януари 2021г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019/2020 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Д П ком ООД

ДИЗАЙН СОФА С ЕООД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх. номер: № 2600И0211408/22.02.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 431909.34 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, април и май 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за март, април и май 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите месеците от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

314

315

316

317

BG16RFOP002-2.089-6012

BG16RFOP002-2.089-6034

BG16RFOP002-2.089-6040

BG16RFOP002-2.089-6044

Дона Груп ООД

МЕГА ПЛАСТ ГРУП 15
ЕООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква а) от Условията за кандидатстване по
процедурата и Критерий № 3 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 24, подт. а) от Условията за кандидатстване по процедурата, Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение
(Приложение 1) или Е-ДЕКЛАРАЦИЯ съгласно т.6 "Е-ДЕКЛАРАЦИИ" от Формуляра за кандидатстване се попълва и подписва от всички лица, които са официални представляващи
Подкрепа за малки предприятия
на кандидата и са вписани като такива в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно.
с оборот над 500 000 лв. за
Видно от извършената служебна проверка в ТР и РЮЛНЦ, кандидатът се представлява от ИЛАРИОН ГЕОРГИЕВИЧ ДОНАДЗЕ и ГИОРГИ ДОНАДЗЕ.
преодоляване на
Електронно генерираната декларация в т. 6. „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ от Формуляра за кандидатстване е попълнена и подписана с Квалифициран електронен подпис (КЕП) само от едно
икономическите последствия от
от лицата с право да предсталвяват кандидата - ИЛАРИОН ГЕОРГИЕВИЧ ДОНАДЗЕ, без да е приложена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и
пандемията COVID-19
Условията за изпълнение (Приложение 1 към УК), попълнена и подписана от втория представляващ - ГИОРГИ ДОНАДЗЕ, вписан като такъв в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за
изпълнение (Приложение 1), попълнена и подписана от ГИОРГИ ДОНАДЗЕ.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: юли, август 2020 г. и февруари 2021г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците юли, август 2020 г. и февруари 2021г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019/2020 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
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на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
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всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от приложената в т.7 към Формуляра за кандидатстване Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1),
избраните три месеца, за които се отчита средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, ноември и декември 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за месеците април, ноември и декември 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месецa от 2019г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ПРИМАГАЗ АД

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква а) от Условията за кандидатстване по
процедурата и Критерий № 3 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 24, подт. а) от Условията за кандидатстване по процедурата, Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение
(Приложение 1) или Е-ДЕКЛАРАЦИЯ съгласно т.6 "Е-ДЕКЛАРАЦИИ" от Формуляра за кандидатстване се попълва и подписва от всички лица, които са официални представляващи
Подкрепа за малки предприятия
на кандидата и са вписани като такива в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно.
с оборот над 500 000 лв. за
Видно от извършената служебна проверка в ТР и РЮЛНЦ, кандидатът се представлява от ОЛГА СТЕФАНОВА ВЛАЙКОВА и АЛБЕРТО ДОНДИ.
преодоляване на
Електронно генерираната декларация в т. 6. „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ от Формуляра за кандидатстване е попълнена и подписана с Квалифициран електронен подпис (КЕП) само от едно
икономическите последствия от
от лицата с право да предсталвяват кандидата - ОЛГА СТЕФАНОВА ВЛАЙКОВА, без да е приложена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и
пандемията COVID-19
Условията за изпълнение (Приложение 1 към УК), попълнена и подписана от второто представляващо лице, вписано като такова в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ - АЛБЕРТО ДОНДИ.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за
изпълнение (Приложение 1), попълнена и подписана от АЛБЕРТО ДОНДИ.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 15 от Критерии и
методология за оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 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 7 „Използвани съкращения и основни дефиниции“ от пакета документи по процедурата.
Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата: „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“. В Условията е регламентирано, че: „За да се прецени дали е спазено или не изискването,
водещ ще е финалният продукт, който ще се изработва в резултат на инвестициите по проекта, а не междинните операции, които този производствен процес може да включва“.
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код 46.73 "Търговия на едро с дървен материал,
материали за строителството и санитарно оборудване". Съгласно извършена служебна проверка в НСИ (Мониторстат), кодът на основна икономическа дейност на кандидата за
2019 г. е 16.10 "Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал". По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си
Подкрепа за малки предприятия
икономическа дейност.
с оборот над 500 000 лв. за
От наличната във Формуляра за кандидатстване информация не може да се прецени, дали кандидатът попада извън посоченото ограничение в Условията за кандидатстване по
преодоляване на
процедурата.
икономическите последствия от
До кандидата е изпратено уведомление с искане за конкретна информация относно дейностите, които ще се финансират със заявената безвъзмездна финансова помощ по
пандемията COVID-19
проекта, както и финалните продукти, които ще се произвеждат от тези дейности, тъй като, както е посочено по-горе, само част от кандидатите, осъществяващи дейност в код
С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ са допустими за финансиране по процедурата.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил информация, съгласно която дейностите, които дружеството извършва в КИД 16.10
„Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ включват производство на детайли от дърво и несглобени дървени дъски с различно приложение, както и
производство на детайли за сглобяване на столове.
Съгласно така предоставената информация, кандидатът не извършва дейност по производство на несглобени дървени ПАРКЕТНИ дъски, които са изрично посочени като
изключение от определения като недопустим код на икономическа дейност С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“, съгласно Условията за
кандидатстване по процедурата.
Предвид изложеното, описаните от кандидата дейности са свързани с първична преработка на дървен материал, която съгласно дадената дефиниция в Приложение 7
"Съкращения и дефиниции" към Условията за кандидатстане, представлява горски продукт.
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

АЛЕКС 0705 ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 16 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
Подкрепа за малки предприятия
2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават предприятия,
с оборот над 500 000 лв. за
кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 (Приложение 5) попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на
преодоляване на
хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва: 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”.
икономическите последствия от
В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил код на икономическа дейност 10.12
пандемията COVID-19
„Производство и преработка на месо от домашни птици“, който код се потвърждава и от извършената служебна проверка от НСИ (Мониторстат).
С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

ТРАКИЯ КОМЕРС-90 АД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: април, май и юни 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за април, май и юни 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите месеците от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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ЦАРЕВЕЦ 56 ЕООД

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: март, април и юни 2020 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за март, април и юни 2020 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите месеците от 2019 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх.номер: № 2214И0366755/24.02.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 403794.10 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Кандидатът не покрива изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 от Критерии
и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията за кандидатстване кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца,
предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеца за 2019 г. В случай че в избраните от
кандидата три месеца се включва/т месец/и от 2021г., то изчислението на спада се изчислява спрямо същият месец от 2020г.
Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че
Подкрепа за малки предприятия
кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“
с оборот над 500 000 лв. за
на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение), като не е задължително месеците да са последователни и/или във
преодоляване на
всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.
икономическите последствия от
По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12
пандемията COVID-19
плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.
Видно от попълнената т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване, Раздел 4 „Декларация за финансовите данни“, избраните три месеца, за които се отчита
средноаритметичният спад в оборота спрямо същите три месецa за предходната година са: август, септември 2020 г. и февруари 2021 г.
Съгласно предоставената информация от Националната агенция за приходите във връзка с данните от Справката-декларация за ДДС, не е налице средноаритметичен спад от
поне 20% в оборота за август, септември 2020 г. и февруари 2021 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите месеците от 2019/2020 г.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Виланд Електрик
България ЕООД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх.номер: № 2214И0377309/27.03.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 499777.08 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Юбима ООД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх. номер: № 2210И0791135/30.06.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 56207.54 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

СИ 2003 ООД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
преодоляване на
икономическите последствия от
пандемията COVID-19

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв., съгласно посоченото в
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
(Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“).
Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в подадената Годишна данъчна декларация, с вх. номер: № 2210И0786488/28.06.2020 г., съгласно предоставена информация от
Националната агенция за приходите, е 431 915,06 лева.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 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 б) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 1 и Критерий № 2 от Критерии и методология за
оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно извършена служебна проверка в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ към датата на подаване на проектното предложение е установено, че кандидатът се представлява от "НЕКСТЪН
ДИВЕЛЪПМЪНТ СЪЛЮШЪНС" ЕАД, ЕИК/ПИК 101016040, с представляващ юридическото лице - ДИМИТЪР ТОДОРОВ ИЛИЕВ.
Проектното предложение e подписанo с КЕП с автор и титуляр физическото лице КРАСИМИРА КРАЙЧЕВА МАРЧЕВА. Към проектното предложение не е представено изрично
пълномощно за подаване на проектното предложение, с което се упълномощава ТИТУЛЯРЪТ на КЕП. Представен е само КЕП, с който е подписан файл, без към него да е прикачено
съдържание.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил изрично пълномощно за подаване на проектното предложение. Представен е само КЕП, с
който е подписан файл, без към него да е прикачено съдържание.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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БЕЛСТРОЙ ЕАД

СПЕЦИАЛИЗИРАНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ ПО
ТРАВМАТОЛОГИЯ,
ОРТОПЕДИЯ И СПОРТНА
МЕДИЦИНА - ПРОФ. Д-Р
ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД

Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за
2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква а) от Условията за кандидатстване по
преодоляване на
процедурата и Критерий № 3 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
икономическите последствия от
Съгласно т. 24, подт. а) от Условията за кандидатстване по процедурата, Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение
пандемията COVID-19
(Приложение 1) или Е-ДЕКЛАРАЦИЯ съгласно т.6 "Е-ДЕКЛАРАЦИИ" от Формуляра за кандидатстване се попълва и подписва от всички лица, които са официални представляващи
на кандидата и са вписани като такива в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно.
Видно от извършената служебна проверка в ТР и РЮЛНЦ, кандидатът се представлява от от "НЕКСТЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ СЪЛЮШЪНС" ЕАД, ЕИК/ПИК 101016040, с представляващ на
юридическото лице - ДИМИТЪР ТОДОРОВ ИЛИЕВ.
Към проектното предложение не е представена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), попълнена и
подписана от лицето с право да предсталява кандидата - ДИМИТЪР ТОДОРОВ ИЛИЕВ. Представен е единствено Квалифициран електронен подпис (КЕП) с отделена сигнатура
(detached signature), без да е приложен кореспондиращия към него файл със съдържанието на документа.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за
изпълнение (Приложение 1), попълнена и подписана отДИМИТЪР ТОДОРОВ ИЛИЕВ. Представен е единствено Квалифициран електронен подпис (КЕП) с отделена сигнатура
(detached signature), без да е приложен кореспондиращия към него файл със съдържанието на документа.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 от Критерии и
методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване, допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за малко
предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L
Подкрепа за малки предприятия
124, 20.5.2003 г., стр. 36).
с оборот над 500 000 лв. за
В резултат на извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е установено, че Министерство на физическото възпитание
преодоляване на
и спорта е 100% собственик на капитала в предприятието-кандидат СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ТРАВМАТОЛОГИЯ, ОРТОПЕДИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА икономическите последствия от
ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД. Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.9 от Закона за малките и средните предприятия едно предприятие не може да се смята за малко и средно
пандемията COVID-19
предприятие, по смисъла на чл. 3 от ЗМСП, ако 25 на сто или повече от капитала или от броя на гласовете в общото събрание се контролират пряко или непряко, заедно или
поотделно от един или повече държавни органи, с изключение на случаите посочени в чл.4, ал. 4 от ЗМСП.
Предвид изложеното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква а) от Условията за кандидатстване по
процедурата и Критерий № 3 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 24, подт. а) от Условията за кандидатстване по процедурата, Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение
(Приложение 1) или Е-ДЕКЛАРАЦИЯ съгласно т.6 "Е-ДЕКЛАРАЦИИ" от Формуляра за кандидатстване се попълва и подписва от всички лица, които са официални представляващи
на кандидата и са вписани като такива в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно.
Подкрепа за малки предприятия Видно от извършената служебна проверка в ТР и РЮЛНЦ, кандидатът се представлява от "НЕКСТЪН ПРОПЪРТИС" ЕАД, ЕИК/ПИК 175401378, с представляващ на юридическото
с оборот над 500 000 лв. за
лице - ДИМИТЪР ТОДОРОВ ИЛИЕВ.
НЕКСТЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ
преодоляване на
Формулярът за кандидатстване е подписан с КЕП от упълномощено лице. Към проектното предложение не е представена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за
СЪЛЮШЪНС ЕАД
икономическите последствия от кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1 към УК), попълнена и подписана от лицето с право да представлява кандидата - "НЕКСТЪН ПРОПЪРТИС" ЕАД, ЕИК/ПИК
пандемията COVID-19
175401378, с представляващ - ДИМИТЪР ТОДОРОВ ИЛИЕВ.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за
изпълнение (Приложение 1), попълнена и подписана от ДИМИТЪР ТОДОРОВ ИЛИЕВ, в качеството му на предствляващ на "НЕКСТЪН ПРОПЪРТИС" ЕАД, ЕИК/ПИК 175401378.
Представен е единствено Квалифициран електронен подпис (КЕП) с отделена сигнатура (detached signature), без да е приложен кореспондиращия към него файл със
съдържанието на документа.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
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Побелч-Гле АД

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 б) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 1 и Критерий № 2 от Критерии и методология за
оценка на проектните предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно извършена служебна проверка в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ, към датата на подаване на проектното предложение, е установено, че кандидатът се представлява от
КРАСИМИРА СТАНИЛОВА КИРКОВА, АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ ЧЕРВЕНКОВ И ЕРВИН МИЛЕНОВ ИВАНОВ (съгласно обявеното в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ: Дружеството се представлява
и управлява от Изпълнителния директор - Красимира Станилова Киркова, действаща само заедно с един от останалите членове на Съвета на директорите).
Проектното предложение e подписанo с КЕП, който е с автор и титуляр - физическото лице ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА. Към проектното предложение не е представено
изрично пълномощно за подаване и подписване на Формуляра за кандидатстване, с което се упълномощава ТИТУЛЯРЪТ на КЕП.
Подкрепа за малки предприятия След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил изрично пълномощно за подаване на проектното предложение.
с оборот над 500 000 лв. за
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 проектното предложение се отхвърля.“.
преодоляване на
икономическите последствия от 2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква а) от Условията за кандидатстване по
пандемията COVID-19
процедурата и Критерий № 3 от Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 3 към Условията за кандидатстване):
Съгласно т. 24, подт. а) от Условията за кандидатстване по процедурата, Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение
(Приложение 1) или Е-ДЕКЛАРАЦИЯ съгласно т.6 "Е-ДЕКЛАРАЦИИ" от Формуляра за кандидатстване се попълва и подписва от всички лица, които са официални представляващи
на кандидата и са вписани като такива в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно.
Към проектното предложение НЕ е представена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), попълнена и
подписана от лицата с право да представляват кандидата: КРАСИМИРА СТАНИЛОВА КИРКОВА, АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ ЧЕРВЕНКОВ И ЕРВИН МИЛЕНОВ ИВАНОВ.
След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за
изпълнение (Приложение 1), попълнена и подписана от КРАСИМИРА СТАНИЛОВА КИРКОВА, АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ ЧЕРВЕНКОВ И ЕРВИН МИЛЕНОВ ИВАНОВ.
Съгласно Приложение 3 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 20 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.

