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

ПРОЦЕДУРА ЗА  

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-6.004 „ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, 

КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ ПО 

ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г. 

 

Дата на публикуване: 30.04.2020 г. 

 

№ 

Рег. № на 

проектното 

предложение в 

ИСУН 

Наименование на 

кандидата 

Наименование на проектното 

предложение 
Основание за отхвърляне 

1 
BG06RDNP001-

6.004-0003 

"АВТОГРАФ" 

ЕООД 

Изграждане на производствено складова 

база за рамки за картини, гоблени и 

огледала в УПИ V, КВ. 13 по ПУП-ЗРП на 

Промишлена зона гр. Харманли ПИ – 

77181.15.163 по КК на земл. Харманли. 

Кандидатът не е запознат с изискванията на Приложение № 23 от раздел 29. „Приложения 

към условията за кандидатстване“ и не отговаря на изискванията на т. 7, б. „г“ от раздел 

13.2. „Условия за допустимост на дейностите“ от условията за кандидатстване, във връзка с 

чл. 153, ал. 2, т. 1 от ЗУТ и т. 20 от раздел 24.1. „Списък с общи документи“ от условията за 

кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-831 от 04.09.2018 г. и в тази връзка 

проектно предложение № BG06RDNP001-6.004-0003 от 24.10.2018 г. не се допуска до 

техническа и финансова оценка. 

2 
BG06RDNP001-

6.004-0164 

РУЛЕР-ВЕЛИКОВ 

91 ЕООД 

Закупуване на технологична линия за 

производство на обувки, защитена с полезен 

модел 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 2 от раздел 13.2. „Условия за 

допустимост на дейностите” от условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 

09-831 от 04.09.2018 г. 

3 
BG06RDNP001-

6.004-0220 
"Тетрабетон" ООД 

Модернизиране на предприятие за 

производство на бетонови изделия 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 1 от раздел 11.1. „Критерии за допустимост на 

кандидатите” във връзка с т. 13 от раздел 11.2. „Критерии за недопустимост на 

кандидатите”, както и на изискванията на т. 6, б. „а“ от раздел 13.2. „Условия за допустимост 

на дейностите“ от условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-831 от 

04.09.2018 г. и проектно предложение № BG06RDNP001-6.004-0220 от 07.12.2018 г. не се 

допуска до техническа и финансова оценка. 

4 
BG06RDNP001-

6.004-0187 

АНИСТИЛ 86 

ЕООД 

Закупуване на поточна линия за 

производство на плетива, защитена с 

полезен модел 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 13 от Раздел 24.1 и т.6 от Раздел 

13.2, както и на т.11 от Раздел 14.2 от условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед 

№ РД 09-831 от 04.09.2018 г. 

5 
BG06RDNP001-

6.004-0206 

"Венцислав Манов - 

66" ЕООД 

Увеличаване на обема на производството на 

шивашки цех с иновативна технология 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 1 от раздел 11.1. „Критерии за допустимост на 

кандидатите” във връзка с т. 13 от раздел 11.2. „Критерии за недопустимост на 

кандидатите”, утвърдени със Заповед № РД 09-831 от 04.09.2018 г. и проектно предложение 

№ BG06RDNP001-6.004-0206 от 07.12.2018 г. не се допуска до техническа и финансова 

оценка. 
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6 
BG06RDNP001-

6.004-0036 
ФМ ПЛАСТ ЕООД 

Закупуване на машини, съоръжения и 

оборудване за цех за производство на PVC и 

алуминиева дограма, и стъклопакети 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 1 от раздел 11.1. „Критерии за допустимост на 

кандидатите” във връзка с т. 13 от раздел 11.2. „Критерии за недопустимост на 

кандидатите”, утвърдени със Заповед № РД 09-831 от 04.09.2018 г. и проектно предложение 

№ BG06RDNP001-6.004-0036 от 01.12.2018 г. не се допуска до техническа и финансова 

оценка. 

7 
BG06RDNP001-

6.004-0121 

„АДОР ТРЕЙД“ 

ЕООД 

ЦЕХ ЗА ТЕЧНИ МИЕЩИ 

АВТОПРОДУКТИ 

Kандидатът не отговаря на изискванията на т. 1 от раздел 11.1. „Критерии за допустимост на 

кандидатите” във връзка с т. 13 от раздел 11.2. „Критерии за недопустимост на 

кандидатите”, утвърдени със Заповед № РД 09-831 от 04.09.2018 г. и проектно предложение 

№ BG06RDNP001-6.004-0121 от 06.12.2018 г. не се допуска до техническа и финансова 

оценка. 

8 
BG06RDNP001-

6.004-0182 
ШОКОЛИНО ООД 

Технологично оборудване в Цех за 

производство на трайни и нетрайни 

сладкарски изделия на "Шоколино" ООД 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 3 и т. 9 от раздел 13.2 „Условия 

за допустимост на дейностите“ и т. 4 от раздел 24.1. „Списък с общи документи” във връзка 

т. 3 б. „в” от раздел 21.2. „Оценка на административното съответствие и допустимост” от 

условията за кандидатстване. 

9 
BG06RDNP001-

6.004-0236 
ТИМИ-14 ЕООД 

"Модернизиране на цех за производство на 

торти" 

Кандидатът не е микропредприятие и не отговаря на определението за микропредприятие, 

съгласно дефиницията на чл. 3, ал. 3 от ЗМСП. 

10 
BG06RDNP001-

6.004-0242 
ТИВА ООД ПРОИЗВОДСТВО НА КАМЕННИ ПЛОЧИ 

Несъответствие с т. 6 от Раздел 11.1, във връзка с т. 1 от Раздел 11.1. от условията за 

кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-831 от 04.09.2018 г. 

11 
BG06RDNP001-

6.004-0138 
ПРОЛАЙН ЕООД 

Закупуване на оборудване за нуждите на  

"ПРОЛАЙН" ЕООД 

Не е представено решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната 

среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична 

оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на 

значително отрицателно въздействие/решение по оценка за 

съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда 

(РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 

Закона за биологичното разнообразие, и/или Закона за водите. 

12 
BG06RDNP001-

6.004-0224 
ХЕРМЕС - 91 ЕООД Бетонов възел 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 11 от раздел 14.2. Условия за 

допустимост на разходите, а именно: „За всеки заявен за финансиране разход по т. 1.1, 1.2, 

1.5 и 1.6 от раздел 14.1 „Допустими разходи“, който към датата на подаване на проектното 

предложение не е включен в списъка по т. 9, кандидатът представя най-малко три 

съпоставими независими оферти.“ във връзка с т. 14.32, б. „б“ от раздел 27. Допълнителна 

информация и т. 9 от раздел 13. 2. Условия за допустимост на дейностите, а именно: 

„Планираният размер на произведената от кандидата продукция трябва да покрива най-

малко 50 на сто от капацитета на предприятието за подпомаганата дейност по технологичен 

проект” от условията за кандидатстване. 

13 
BG06RDNP001-

6.004-0080 
ДИЛГЕР ООД 

Инвестиции в Цех за производство на 

инструментална екипировка на Дилгер ООД 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 2 от раздел 13.2. „Условия за допустимост на 

дейностите ” от условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-831 от 

04.09.2018 г. 
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14 
BG06RDNP001-

6.004-0144 

МЕГА ПЛАСТ 

ГРУП 15 EOOД 

Оборудване за производство на метални 

профили и улуци 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 1 от раздел 11.1. „Критерии за допустимост на 

кандидатите” във връзка с т. 13 от раздел 11.2. „Критерии за недопустимост на кандидатите” 

от условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-831 от 04.09.2018 г. и 

проектното предложение не се допуска до техническа и финансова оценка. 

15 
BG06RDNP001-

6.004-0205 

„КАШ 

ИНДУСТРИЯ“ ООД 

„ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

МЕБЕЛИ УПИ III  / ПИ 006088 / ,   

СТОПАНСКИ ДВОР 1  ,ГР. ВЕЛИНГРАД  , 

ОБЩ.  ВЕЛИНГРАД” 

Кандидатът не е отговорил на уведомителното писмо от ДФ "Земеделие". Липсват 

становище от РИОСВ, влязло в сила Разрешение за строеж, не става ясно какъв е видът на 

продукцията и съответно дали е допустим за подпомагане. Проектът не отговаря на 

изискванията в т. 3 и т. 7 - б) и г) от раздел 13.2. "Условия за допустимост на дейностите" и 

т. 2 от раздел 13.3. "Недопустими дейности" от условията за кандидатстване, утвърдени със 

Заповед № РД 09-831 от 04.09.2018 г. и проектно предложение № BG06RDNP001-6.004-0205 

от 07.12.2018 г. не се допуска до техническа и финансова оценка. 

16 
BG06RDNP001-

6.004-0282 

„ГЕРИ 2005 - НГ“ 

ЕООД 

Инвестиции за  развитието на неземеделски 

дейности в селските райони от „ГЕРИ 2005-

НГ“ ЕООД 

Към проектното предложение не е представен документ за ползване на 

сградата/помещението за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на 

проектното предложение (важи в случай по т. 6, буква "а", от Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“). 

17 
BG06RDNP001-

6.004-0283 
"МАГНУМ" ЕООД 

Закупуване на машини и оборудване за 

производство на палети, линия за 

производство на пелети за собствени нужди 

и СМР 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 2 от раздел 13.2. „Условия за допустимост на 

дейностите ” от условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-831 от 

04.09.2018 г. 

18 
BG06RDNP001-

6.004-0137 
ТЕКСА-2013 ЕООД 

Развитие и модернизация на шивашко 

предприятие в гр. Сърница 

Проектното предложение не отговаря на изискванията изискването на т. 1 от раздел 11.1. 

„Критерии за допустимост на кандидатите” във връзка с т. 13 от раздел 11.2. „Критерии за 

недопустимост на кандидатите” от Условията за кандидатстване утвърдени със Заповед № 

РД 09-831 от 04.09.2018 г. и не се допуска до техническа и финансова оценка. 

19 
BG06RDNP001-

6.004-0001 

ДАНЧЕВ КОМЕРС 

ООД 

"Закупуване на машини и оборудване за 

производство на бетонови разтвори" 

Кандидатът не е микропредприятие и не отговаря на определението за микропредприятие, 

съгласно дефиницията на чл. 3, ал. 3 от ЗМСП. Несъответствие с изискването за 

предоставяне на най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат 

наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, 

подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, 

определена в левове или евро с посочен ДДС ведно с отправени от кандидата запитвания за 

оферти съгласно приложение № 8 (важи в случаите по т.11 от Раздел 14.2 „Условия за 

допустимост на разходите“ и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на 

земя, сгради и друга недвижима собственост, както и за нормативно регламентирани такси). 

20 
BG06RDNP001-

6.004-0041 

М И М ФРУТ 

EООД 

Преустройство на част от Цех за 

производство на бидони и склад готова 

продукция в производство на пластмасов 

чипс 

Кандидатът не отговаря на изискването на т. 2 от раздел 13.1. „Допустими дейности“ от 

условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-831 от 04.09.2018 г. и 

проектно предложение № BG06RDNP001-6.004-0041 от 02.12.2018 г. не се допуска до 

техническа и финансова оценка. 
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21 
BG06RDNP001-

6.004-0043 

ЕТ "МУ И ФА - 

НАСИБЕ МУСА" 

Инвестиции в производство на бетонови 

изделия в община Дългопол 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 2 от раздел 13.2. „Условия за допустимост на 

дейностите” от условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-831 от 

04.09.2018 г. и проектно предложение № BG06RDNP001-6.004-0043 от 02.12.2018 г. не се 

допуска до техническа и финансова оценка. 

22 
BG06RDNP001-

6.004-0247 

ТЕРАБИЛДИНГ-М 

ЕООД 
Закупуване и монтаж на нов бетонов възел 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 11 от раздел 14.2. Условия за 

допустимост на разходите, а именно „За всеки заявен за финансиране разход по т. 1.1, 1.2, 

1.5 и 1.6 от раздел 14.1 „Допустими разходи“, който към датата на подаване на проектното 

предложение не е включен в списъка по т. 9, кандидатът представя най-малко три 

съпоставими независими оферти“, във връзка с т. 14.32, б. „б“ от раздел 27. Допълнителна 

информация и т. 9 от раздел 13. 2. Условия за допустимост на дейностите, а именно 

„Планираният размер на произведената от кандидата продукция трябва да покрива най-

малко 50 на сто от капацитета на предприятието за подпомаганата дейност по технологичен 

проект” от условията за кандидатстване. 

23 
BG06RDNP001-

6.004-0232 

АЛИКАН 2010 

ЕООД 

Преустройство на част от съществуваща  

сграда  в  „Цех за производство на хляб, 

хлебни и пресни сладкарски  изделия” в  

УПИ  ХІІ - 402 от  кв. 47  по  кадастралния 

план на  гр. Сърница, област Пазарджик. 

Проектното предложение не отговаря на изискването, заложено в т. 5 от раздел 13.2. 

„Условия за допустимост на дейностите“ от Условията за кандидатстване,  утвърдени със 

Заповед № РД 09-831 от 04.09.2018 г.  

24 
BG06RDNP001-

6.004-0052 

БАРКЛИС МЕБЕЛ 

ЕООД 
Работилница за производство на мебели 

На основание т. 3 от Раздел 13.2. „Условия за допустимост на дейностите“, т. 1 от Раздел 

11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, т. 13 от раздел 11.2. „Критерии за 

недопустимост на кандидатите“ и т. 11 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на 

разходите“ от Условията за кандидатстване. 

25 
BG06RDNP001-

6.004-0180 

ЕЛЕН ИНВЕСТ 

ЕООД 

„Инсталиране на машини за производство 

на метални изделия” 

Проектното предложение не отговаря на т. 5 от раздел 13. 2. Условия за допустимост на 

дейностите от условията за кандидатстване. Два пъти при задаване на въпрос от 

оценителната комисия е поискан Договор за наем на недвижимя имот, който да съдържа 

описание на: местоположението на имота и срок не по-малко от 6 години, считано от датата 

на подаване на проектното предложение (съгласно т. 6, буква "а", от Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейностите“), като допълнително е уточнено, че същия следва да е 

нотариално заверен и вписан, съгласно чл. 4, буква „е“ от Правилника за вписванията. При 

получаване на отговори чрез ИСУН такъв документ не е представен. 

26 
BG06RDNP001-

6.004-0071 
ЕВА - РОСТ ЕООД 

Довършителни и нови строително монтажни 

работи по производствена сграда - шивашки 

цех, село Стряма, община "Раковси", област 

"Пловдив". Закупуване на технологично 

оборудване 

Не е изпълнено изискването за предоставяне на одобрен инвестиционен проект, изработен 

във фаза „Технически проект“ или „Работен проект" (работни чертежи и детайли) в 

съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти. От представения технологичен проект не става ясно какъв е 

годишния производствен капацитет на предприятието по видове продукти, заложени в 

производствената програма в бизнес плана. 
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27 
BG06RDNP001-

6.004-0112 

"НекстХолидей" 

ЕООД 
Инвестиции за  развитието на неземеделски 

дейности в селските райони от 

"НекстХолидей" ЕООД 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 2.3 във връзка с т. 1 от раздел 11.2. „Критерии 

за недопустимост на кандидатите”, т. 8 от раздел 24.1 „Списък с общи документи“, т. 7, б. 

„г“ и т. 9 от раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ от условията за 

кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-831 от 04.09.2018г. и проектно 

предложение № BG06RDNP001-6.004-0112 от 06.12.2018 г. не се допуска до техническа и 

финансова оценка. 

28 
BG06RDNP001-

6.004-0128 

МАЙСТОР 

ГОТВАЧ ООД 

Обект за производство на охладени и 

замразени тестени изделия 

Не отговаря на условието планираният размер на произведената от кандидата продукция да 

покрива най-малко 50 на сто от капацитета на предприятието за подпомаганата дейност по 

технологичен проект. Минималният размер на произведената продукция се изчислява 

средноаритметично за срока за мониторинг. 

29 
BG06RDNP001-

6.004-0250 

САШО ТАСКОВ 

ООД 

ПРОИЗВОДСТВО И ПАКЕТАЖ НА 

ШОКОЛАДОВИ ДРАЖЕТА 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 9 от раздел 13.2. „Условия за допустимост на 

дейностите“ от условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-831 от 

04.09.2018 г. и проектно предложение № BG06RDNP001-6.004-0250 от 07.12.2018 г. не се 

допуска до техническа и финансова оценка. 

30 
BG06RDNP001-

6.004-0074 

ИНТЕРМАР - 90 

ЕООД 

Технологична подернизация на предприятие 

за преработка на скални материали 

1. Несъответствие с условията на т. 11 от Раздел 14.2. "Условия за допустимост на 

разходите" от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-831 от 

04.09.2018 г. - не са представени подробна технически спецификации на закупуваното 

оборудване в офертите на Efesen makina Ltd. Sti и ZMK Dis Ticaret Otomasyon San. Ve T. Ltd. 

Sti. 2. Несъответствия с условията на т. 12 от Раздел 14.2. "Условия за допустимост на 

разходите" от Условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-831 от 

04.09.2018 г. - не са представени документи за правосубектност съгласно националното 

законодателство на Турция за оферентите Efesen Makina Ltd. Sti, ZMK Dis Ticaret Otomasyon 

San. Ve T. Ltd. Sti и MKS Makina Mermer Mad Ith. Paz. Tic. Ltd. Sti. 

31 
BG06RDNP001-

6.004-0261 

СЛАДКАРСКА 

РАБОТИЛНИЦА 

ЖАНА ООД 

Закупуване на машини и  оборудване в 

„Сладкарска работилница Жана“ ООД 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 3 и т. 9 от раздел 13.2 „Условия 

за допустимост на дейностите“ от условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № 

РД 09-831 от 04.09.2018 г.  

32 
BG06RDNP001-

6.004-0227 
ПРЕСФОРМ ООД 

Разширяване на производствения капацитет 

на "Пресформ" ООД, чрез закупуване на 

ново технологично оборудване 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 11 от раздел 14. 2. Условия за 

допустимост на разходите от Условията за кандидатстване, тъй като не е представил най-

малко три независими оферти във връзка с т. 14.15 от раздел 27. Допълнителна информация. 

33 
BG06RDNP001-

6.004-0233 
ФИОРЕЛА ООД 

Изграждане на предприятие за производство 

на перилни и почистващи препарати в гр. 

Бяла Слатина 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 7, б. „б“ и б. „г“ от раздел 13.2. „Условия за 

допустимост на дейностите“ от условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 

09-831 от 04.09.2018 г. и проектно предложение № BG06RDNP001-6.004-0233 от 07.12.2018 

г. не се допуска до техническа и финансова оценка. 

34 
BG06RDNP001-

6.004-0173 

КАРАИБРАИМОВ 

И СИНОВЕ ЕООД 

Разширяване на дейността на предприятие 

за производство на мебели с внедряване на 

производство на врати 

Не е представено разрешение за строеж, а проектът касае инвестиции, за които е необходимо 

издаването му, съгласно ЗУТ. Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 7, б. „б“ и б. „г“ 

от раздел 13.2. „Условия за допустимост на дейностите“ от условията за кандидатстване, 

утвърдени със Заповед № РД 09-831 от 04.09.2018 г. и проектно предложение № 

BG06RDNP001-6.004-0173 от 07.12.2018 г. не се допуска до техническа и финансова оценка. 
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35 
BG06RDNP001-

6.004-0191 
"РОЗОВО" ЕООД 

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ПАРФЮМИ, ТОАЛЕТНИ ПРОДУКТИ И 

САПУНИ 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 8 от раздел 24.1 „Списък с общи документи“ и 

т. 9 от раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ от условията за кандидатстване, 

утвърдени със Заповед № РД 09-831 от 04.09.2018г. в тази връзка проектно предложение № 

BG06RDNP001-6.004-0191 от 07.12.2018 г. не се допуска до техническа и финансова оценка. 

36 
BG06RDNP001-

6.004-0153 
Балекс-СП ЕООД 

Оборудване и модернизация на цех за 

производство и пакетиране на дамски 

превръзки, находящ се в УПИ VIII , кв. 103, 

ПИ № 06286.501.158.2, гр. Брезник 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 1 от раздел 11.1. „Критерии за допустимост на 

кандидатите” във връзка с т. 13 от раздел 11.2. „Критерии за недопустимост на 

кандидатите”, утвърдени със Заповед № РД 09-831 от 04.09.2018 г. и проектно предложение 

№ BG06RDNP001-6.004-0153 от 07.12.2018 г. не се допуска до техническа и финансова 

оценка. 

37 
BG06RDNP001-

6.004-0017 

ИНТЕРБУЛ - 

СТРОЙ ЕООД 

Инвестиции за  развитието на неземеделски 

дейности в селските райони от "ИНТЕРБУЛ 

- СТРОЙ" ЕООД 

Несъответствие с т. 3 от Раздел 13.2. „Условия за допустимост на дейностите“ от условията 

за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-831 от 04.09.2018 г.  

38 
BG06RDNP001-

6.004-0097 

РЕАЛИТИ ТЕРМ 

ЕООД 
Цех за производство на метални изделия 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 1 от раздел 11.1. „Критерии за допустимост на 

кандидатите” във връзка с т. 13 от раздел 11.2. „Критерии за недопустимост на кандидатите” 

от условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-831 от 04.09.2018 г. и 

проектно предложение № BG06RDNP001-6.004-0097 от 05.12.2018 г. не се допуска до 

техническа и финансова оценка. 

39 
BG06RDNP001-

6.004-0136 

СМАРТ 

ПРОДАКШЪНС 

ООД 

ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КРЕМОВЕ, 

МУСОВЕ И ГОТВАРСКА СМЕТАНА 

Не е представен документ за ползване на сградата/помещението за срок не по-малко от 6 

години считано от датата на подаване на проектното предложение във връзка с 

инвестиционните намерения, заложени в ПП за закупуване и/или инсталиране на нови 

машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството. 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 6, б."а" от раздел 13. 2. Условия 

за допустимост на дейностите във връзка с т. 13 от раздел 24.1. Списък с общи документи. 

40 
BG06RDNP001-

6.004-0216 

"НИКАНИ - 2014" 

ЕООД 

„Закупуване на технологично оборудване за 

производство на ароматизатори и 

дезинфектанти за тоалетни“ 

Не е представено решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната 

среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична 

оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на 

значително отрицателно въздействие/решение по оценка за 

съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда 

(РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 

Закона за биологичното разнообразие, и/или Закона за водите. 
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41 
BG06RDNP001-

6.004-0249 

"МЕДИКЪЛС 

ДИВАЙС" ООД 

Изграждане на нова сграда за производство 

на изделия от нетъкан текстил и закупуване 

на оборудване за нея. 

Не отговаря на условието за предоставяне на най-малко три съпоставими независими 

оферти, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата 

на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на 

активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС ведно с отправени от 

кандидата запитвания за оферти съгласно приложение № 8 (важи в случаите по т.11 от 

Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“ и не се отнася при кандидатстване за 

разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, както и за 

нормативно регламентирани такси). Не отговаря на условието планираният размер на 

произведената от кандидата продукция  да покрива най-малко 50 на сто от капацитета на 

предприятието за подпомаганата дейност по технологичен проект. Минималният размер на 

произведената продукция се изчислява средноаритметично за срока за мониторинг. 

42 
BG06RDNP001-

6.004-0024 

"АЛ СИСТЕМ 2000" 

ЕООД 

„Закупуване на ново технологично 

оборудване в подкрепа на производствената 

дейност на "Ал систем 2000"ЕООД" 

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 6, буква "а" от раздел 13.2. "Условия за 

допустимост на дейностите" от условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 

09-831 от 04.09.2018 г. и проектно предложение № BG06RDNP001-6.004-0024 ot 30.11.2018 

г. не се допуска до техническа и финансова оценка. 

43 
BG06RDNP001-

6.004-0158 

РОЗБИО 

БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Изграждане на цех за производство на 

козметични продукти 

Заявените разходи за закупуване на оборудване за производство на козметични продукти са 

недопустими , тъй като не е представен документ за ползване на градата/помещението за 

срок не по-малко от 6 години считано от датата на подаване на проектното предложение във 

връзка с инвестиционните намерения, заложени в ПП за закупуване и/или инсталиране на 

нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството. 

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 6, б."а" от раздел 13. 2. Условия 

за допустимост на дейностите във връзка с т. 13 от раздел 24.1. Списък с общи документи. 

44 
BG06RDNP001-

6.004-0265 

КАП КОНСУЛТ 

ЕООД 

„Изграждане на фабрика за производство на 

хранителни добавки в имот /УПИ/ III837   в 

квартал 5а по регулационния план на с. 

Церово, общ. Лесичово“ 

На основание т. 13 от раздел 11.2. „Критерии за недопустимост на кандидатите“, т. 2, т. 7, 

буква „б‘ и буква „г“, т. 9 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“, т. 11 от 

Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“, т. 1 от Раздел 17 „Хоризонтални 

политики“ към Условията за кандидатстване. 

 

 

 

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 

изпълнителния директор на ДФЗ, в едноседмичен срок от съобщаването.  

 


