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1. 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 6 към Условията за кандидатстване):

Към проектното предложение е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, която е попълнена от лицето с право да 

представлява кандидата, но е подписана с КЕП на упълномощено лице.  

В допълнение, в т.3 от Декларацията кандидатът е отбелязал статус на микро предприятие, който се потвърждава от посочената информация в т. 2 относно показателите годишен 

оборот и стойност на активите на дружеството-кандидат за 2019 финансова година.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните 

предприятия. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“. 

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от 

кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

2. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква б) от Условията за кандидатстване по 

процедурата и Критерий № 4 от  Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Към проектното предложение е представена Декларация за финансовите данни, която не е подписана от лицето с право да представлява кандидата.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларация за финансовите данни, която е попълнена от лицето с право да представлява 

кандидата, но е подписана с КЕП на упълномощено лице. 

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“. 

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от 

кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

3. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква в) от Условията за кандидатстване по 

процедурата и Критерий № 5 от  Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Към проектното предложение е представена Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение, която не е подписана от лицето с 

право да представлява кандидата.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за 

изпълнение, която е попълнена от лицето с право да представлява кандидата, но е подписана с КЕП на упълномощено лице.   

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“. 

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от 

кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

4. Проектното предложение не отговаря на изискванията на т.24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква г) от Условията за кандидатстване по 

процедурата и Критерий № 6 от  Критерии и методология за оценка на проектни предложения (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Към проектното предложение е представена Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НАП на УО по служебен път, която не е подписана от лицето с 

право да представлява кандидата.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НАП на УО по 

служебен път, която е попълнена от лицето с право да представлява кандидата, но е подписана с КЕП на упълномощено лице.  

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на проектни предложения”: „При несъответствие с изискванията по т. 1– 23 проектното предложение се отхвърля.“. 

Допълнително следва да се има предвид, че по отношение на документите по т. 2 – 8 е предвидена възможност за изискване, но ако след изискване не бъдат предоставени от 

кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.

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

BG16RFOP002-2.077 "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" на ОПИК

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.


