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1 BG-RRP-3.004-0028
ИЗИ ПЛАСТ БГ 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

Списък с предложенията за изпълнение на инвестиция, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездни средства 

чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Програма за икономическа 

трансформация, Компонент „Интелигентна индустрия“ на Национален план за възстановяване и устойчивост



2 BG-RRP-3.004-0034 МЕТАЛ ТРЕЙД ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

3 BG-RRP-3.004-0066 ОБЕРТОН ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



4 BG-RRP-3.004-0071 ХЕРИКС ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

5 BG-RRP-3.004-0072 ВОЛОС 05 ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



6 BG-RRP-3.004-0073
МЕРИ - СМИД - 52 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

7 BG-RRP-3.004-0074 ЕЙ СИ ЕС ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



8 BG-RRP-3.004-0075
ПРОФИЛ СТИЛ 

2018 ООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 20 за допустимост на кандидата

от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване на припокриването на интервенциите между настоящата инвестиция по Програмата за икономическа

трансформация, финансирана по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, недопустими по настоящата

процедура са микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и

са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.

Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение 11 към Условията за кандидатстване.

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, кандидатът е декларирал категория "микро предприятие".

В т. 1 „Основни данни“ на Формуляра за кандидатстване, в поле „Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)“, кандидатът е посочил за място на изпълнение: гр. Кочериново.

В резултат на извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е установено, че седалището на кандидата към датата на

кандидатстване също е в гр. Кочериново, попадащ в Списъка на общините в обхвата на селските райони (Приложение 11) към Условията за кандидатстване. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

9 BG-RRP-3.004-0077

ТРАФО 

ИНЖЕНЕРИНГ 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



10 BG-RRP-3.004-0078
БУЛСЕРВИЗ БГ 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

11 BG-RRP-3.004-0079 ЛИНО ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



12 BG-RRP-3.004-0080 ПЕРФОРМА ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 21 Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, подт. б) от Условията за кандидатстване по процедурата и

Критерий № 3 за оценка на административното съответствие на предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно извършена служебна проверка в ТР и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията към датата на кандидатстване, кандидатът се представлява от ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ.

Към предложението за изпълнение на инвестиция НЕ е представена Декларация при кандидатстване (Приложение 2), попълнена и подписана от ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ.

Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата, Декларацията се попълва и подписва от ВСИЧКИ лица, които са официални представляващи на кандидата и са вписани като

такива в ТР и регистър на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно.

След изпратено уведомление за установени нередовности отново не е представена Декларация при кандидатстване (Приложение 2), попълнена и подписана от ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВ

ХРИСТОВ.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: В случай че след допълнителното им изискване по установения ред

документите по т. 1 – 6 от т. 1. "Критерии за оценка на административното съответствие на предложенията за изпълнение на инвестиция" не бъдат предоставени от кандидата или са

представени, но не съгласно изискванията, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

13 BG-RRP-3.004-0095 ЕЛ КА ГРУП ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 47.59 „Търговия на дребно

с мебели, осветители и други стоки за бита, некласифицирани другаде“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални

приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП 2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

14 BG-RRP-3.004-0128 СЕРЖАНИ ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



15 BG-RRP-3.004-0158
ВИАЛ КОМФОРТ 

ООД

1. Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 20 за допустимост на кандидата от Критерии и методология за оценка

на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване на припокриването на интервенциите между настоящата инвестиция по Програмата за икономическа трансформация, финансирана по линия на

Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, недопустими по настоящата процедура са микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и

средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в

община на територията на селските райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение 11 към Условията за кандидатстване.

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, кандидатът е декларирал категория "микро предприятие".

В т. 1 „Основни данни“ на Формуляра за кандидатстване, в поле „Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)“, кандидатът е посочил за място на изпълнение: с. Мусачево (общ.Елин Пелин). В резултат на

извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е установено, че седалището на кандидата към датата на кандидатстване е в с. Елин Пелин. И двете населени места

(с. Мусачево и с. Елин Пелин) попадат в Списъка на общините в обхвата на селските райони  (Приложение 11) към Условията за кандидатстване. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на допустимостта на кандидата, предложението

за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата, както и на Критерий №

4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва да са в съответствие с принципа за

„ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на

Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест

екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за съответствие на предложението с всяка 

една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за

кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която да е видно как предвидените за

изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по

проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до нарушаване на горепосочените цели не

представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на допустимостта на предложението за

изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

16 BG-RRP-3.004-0159
ПРЕМИУМ ПЛАСТ 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



17 BG-RRP-3.004-0160

А В 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ 

ТРЕЙД СЕРВИЗ 

ЕООД

1. Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 20 за допустимост на кандидата от Критерии и методология за оценка

на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване на припокриването на интервенциите между настоящата инвестиция по Програмата за икономическа трансформация, финансирана по линия на

Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, недопустими по настоящата процедура са микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и

средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в

община на територията на селските райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение 11 към Условията за кандидатстване.

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, кандидатът е декларирал категория "микро предприятие".

В т. 1 „Основни данни“ на Формуляра за кандидатстване, в поле „Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)“, кандидатът е посочил за място на изпълнение: гр. Петрич. В резултат на извършена служебна

проверка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е установено, че седалището на кандидата към датата на кандидатстване също е в гр. Петрич, попадащ в Списъка на общините в обхвата

на селските райони  (Приложение 11) към Условията за кандидатстване. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на допустимостта на кандидата, предложението

за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата, както и на Критерий №

4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва да са в съответствие с принципа за

„ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на

Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест

екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за съответствие на предложението с всяка 

една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за

кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която да е видно как предвидените за

изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по

проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до нарушаване на горепосочените цели не

представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на допустимостта на предложението за

изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

18 BG-RRP-3.004-0190 БАТ'М ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.21 Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, подт. д) от Условията за кандидатстване по процедурата и

Критерий № 6 за оценка на административното съответствие на предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Към предложението за изпълнение на инвестиция не е представена Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА (Приложение 5).

След изпратено уведомление за установени нередовности не е представена Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА (Приложение 5) в

законоустановения срок. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: В случай че след допълнителното им изискване по установения ред

документите по т. 1 – 6 от т. 1. "Критерии за оценка на административното съответствие на предложенията за изпълнение на инвестиция" не бъдат предоставени от кандидата или са

представени, но не съгласно изискванията, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.



19 BG-RRP-3.004-0226 ЖЕРАР СД ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

20 BG-RRP-3.004-0267 АРСЕНАЛ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на

предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от

Формуляра за кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до

цифровизация на производствените процеси и до „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.



21 BG-RRP-3.004-0268 ЧАЙКА АД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

Представеното в т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” описание е неотносимо към предвидените за придобиване активи, заложени в т.

6 Бюджет на Формуляра за кандидатстване. Съгласно съдържанието в т. 8. „Проектът предвижда създаване на цялостна електронна информационна /софтуерна система ,

представляваща споделена база данни, която поддържа множество функции и информация, използвани от различни бизнес единици, контролира поръчките, производството, склада,

счетоводството и дистрибуцията, включваща няколко модула, чието функциониране ще позволи провеждане на непрекъснат обективен контрол върху влагането и употребата на

производствените ресурси.“. Видно от т.6 Бюджет на Формуляра за кандидатстване, предвидената инвестиция е за „Машина за щанцоване и биговане с устройство за отделяне на

отпадъка - 1бр“ и „Система за производство на пара - 1 бр.“.

Предвид установеното несъответствие, не може да се приеме, че кандидатът е представил обоснована информация, от която да е видно как предвидените за изпълнение дейности са

в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

22 BG-RRP-3.004-0274 ДИГИКОН ЕООД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата, както и

на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за

кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва да са в

съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на

устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата

процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за съответствие на

предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване. Липсата на обоснована

информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното

предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която да е видно как

предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание е от общ характер и не обосновава

съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до нарушаване на

горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на предложението за

изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за

кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до цифровизация на

производствените процеси и до „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.



23 BG-RRP-3.004-0302
милена стойнова 

ет

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 3 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

След извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ е установено, че кандидатът е регистриран на 28.09.2020 г.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

24 BG-RRP-3.004-0319 БЕТОН-ЦВ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на

предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от

Формуляра за кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до

цифровизация на производствените процеси. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.

25 BG-RRP-3.004-0360
ЕНЕРДЖИ МАКС 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



26 BG-RRP-3.004-0371
РАСТЕР ПАВЛОВ - 

ПРИНТ ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

27 BG-RRP-3.004-0394 ШРЕК 09 ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



28 BG-RRP-3.004-0418 ПРИТИ 95 ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

29 BG-RRP-3.004-0446 СОРИКО ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 46.71 „Търговия на едро с

твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори,

определени съгласно НСМСП 2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.
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ТИМБЪР КОМЕРС 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

31 BG-RRP-3.004-0448
ВМВ - МЕТАЛ 

ЕООД

1. Кандидатът попада в обхвата на т. 13.2. „Недопустими дейности“ от Условията за кандидатстване по процедурата и не покрива изискванията на Критерий № 5 от т. 3. „Критерии за

оценка на допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“ към „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция“ (Приложение 6 към

Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.2. „Недопустими дейности“ от Условията за кандидатстване по процедурата, с цел гарантиране в максимална степен на спазването на принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, по процедурата няма да се подкрепят дейностите и активите по схемата на ЕС за търговия с емисии. 

След извършена служебна проверка е установено, че кандидатът „ВМВ – МЕТАЛ“ ЕООД, ЕИК 200369889, е включен в Регистъра за търговия с квоти за емисии на парникови газове,

поддържан от Европейската комисия:

https://ec.europa.eu/clima/ets/oha.do?form=oha&languageCode=en&account.registryCodes=BG&accountHolder=&installationIdentifier=&installationName=&permitIdentifier=&mainActivityTy

pe=-1&searchType=oha&currentSortSettings=&resultList.currentPageNumber=3&nextList=Next%3E.

Кодът на основна икономическа дейност на кандидата въз основа на данни за 2021 г., определен от Националния статистически институт (НСИ), съгласно „Класификация на

икономическите дейности (КИД-2008)“, е 24.51 „Леене на чугун“, като кандидатът е заявил подкрепа по предложението за изпълнение на инвестиция за същия код на икономическа

дейност. 

В тази връзка дейността, за която „ВМВ – МЕТАЛ“ ЕООД кандидатства, попада сред изброените дейности в приложение I към Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на

Съвета, както следва: „Производство на чугун или стомана (първично или вторично стапяне), включително непрекъснато леене с капацитет, превишаващ 2,5 тона за час“. 

Видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване и приложените към него документи, по предложението е предвидено да се закупи високотехнологична и

мобилна претоварваща машина, проектирана за индустриални натоварвания, чрез която ще се постигне оптимизиране и автоматизиране на производствените процеси по сортиране,

претоварване, преместване на отпадъчни материали от чугун и стомана (скрап), които дружеството използва в леярните и зареждането им в електрическите пещи. 

Съгласно посоченото в предложението, целите на проекта ще бъдат осъществени чрез проектна дейност „Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на

производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“, чието изпълнение е свързано с

придобиването на следния високотехнологичен дълготраен актив: 1/ Мобилна претоварваща машина - 1 бр. 

Кандидатът е описал още, че леярната е специализирана в изработката на едри отливки от чугун, но предлага и такива с малки и средни размери. Дружеството има солидна

материална база. Поддържа 3 сертификата по ISO. Произвежда своите изделия чрез преработване на отпадъчни метали - скрап. Ежегодно се преработват над 6000 тона отпадъци.

Производството изисква операции като сортиране, претоварване, преместване на чугун и стомана, и зареждане на пещи, допълнителна обработка, тестване и др. Към момента

сортирането и претоварването се осъществява ръчно от 10 човека. Трудът е непривлекателен и тежък, налице е и проблем с кадрите. С цел разширяване на производствения

капацитет и по-оптимизирано, автоматизирано и обезопасено сортиране на повече отпадъчни материали, и зареждането им в ел. пещите за претопяване, е необходима мобилна

претоварваща машина. Тя е изключително маневрена и подходяща за замяна на ръчния труд за тези операции.

Във Формуляра за кандидатстване е посочено още, че в резултат от изпълнение на дейността ще се автоматизират, цифровизират и ускорят 10-кратно процесите, свързани със

сортиране и претоварване на отпадъчните материали и зареждането им в ел. пещите за претопяване. 

От гореизложеното е видно, че заложеният по предложението за изпълнение на инвестиции актив ще бъде част от дейностите и активите на кандидата по схемата на ЕС за търговия с

емисии, което попада сред недопустимите дейности по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т. 3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване

по процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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ВМВ - МЕТАЛ 

ЕООД

1. Кандидатът попада в обхвата на т. 13.2. „Недопустими дейности“ от Условията за кандидатстване по процедурата и не покрива изискванията на Критерий № 5 от т. 3. „Критерии за

оценка на допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“ към „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция“ (Приложение 6 към

Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.2. „Недопустими дейности“ от Условията за кандидатстване по процедурата, с цел гарантиране в максимална степен на спазването на принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, по процедурата няма да се подкрепят дейностите и активите по схемата на ЕС за търговия с емисии. 

След извършена служебна проверка е установено, че кандидатът „ВМВ – МЕТАЛ“ ЕООД, ЕИК 200369889, е включен в Регистъра за търговия с квоти за емисии на парникови газове,

поддържан от Европейската комисия:

https://ec.europa.eu/clima/ets/oha.do?form=oha&languageCode=en&account.registryCodes=BG&accountHolder=&installationIdentifier=&installationName=&permitIdentifier=&mainActivityTy

pe=-1&searchType=oha&currentSortSettings=&resultList.currentPageNumber=3&nextList=Next%3E.

Кодът на основна икономическа дейност на кандидата въз основа на данни за 2021 г., определен от Националния статистически институт (НСИ), съгласно „Класификация на

икономическите дейности (КИД-2008)“, е 24.51 „Леене на чугун“, като кандидатът е заявил подкрепа по предложението за изпълнение на инвестиция за същия код на икономическа

дейност. 

В тази връзка дейността, за която „ВМВ – МЕТАЛ“ ЕООД кандидатства, попада сред изброените дейности в приложение I към Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на

Съвета, както следва: „Производство на чугун или стомана (първично или вторично стапяне), включително непрекъснато леене с капацитет, превишаващ 2,5 тона за час“. 

Видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване и приложените към него документи, по предложението е предвидено да се закупи високотехнологична и

мобилна претоварваща машина, проектирана за индустриални натоварвания, чрез която ще се постигне оптимизиране и автоматизиране на производствените процеси по сортиране,

претоварване, преместване на отпадъчни материали от чугун и стомана (скрап), които дружеството използва в леярните и зареждането им в електрическите пещи. 

Съгласно посоченото в предложението, целите на проекта ще бъдат осъществени чрез проектна дейност „Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на

производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“, чието изпълнение е свързано с

придобиването на следния високотехнологичен дълготраен актив: 1/ Мобилна претоварваща машина - 1 бр. 

Кандидатът е описал още, че леярната е специализирана в изработката на едри отливки от чугун, но предлага и такива с малки и средни размери. Дружеството има солидна

материална база. Поддържа 3 сертификата по ISO. Произвежда своите изделия чрез преработване на отпадъчни метали - скрап. Ежегодно се преработват над 6000 тона отпадъци.

Производството изисква операции като сортиране, претоварване, преместване на чугун и стомана, и зареждане на пещи, допълнителна обработка, тестване и др. Към момента

сортирането и претоварването се осъществява ръчно от 10 човека. Трудът е непривлекателен и тежък, налице е и проблем с кадрите. С цел разширяване на производствения

капацитет и по-оптимизирано, автоматизирано и обезопасено сортиране на повече отпадъчни материали, и зареждането им в ел. пещите за претопяване, е необходима мобилна

претоварваща машина. Тя е изключително маневрена и подходяща за замяна на ръчния труд за тези операции.

Във Формуляра за кандидатстване е посочено още, че в резултат от изпълнение на дейността ще се автоматизират, цифровизират и ускорят 10-кратно процесите, свързани със

сортиране и претоварване на отпадъчните материали и зареждането им в ел. пещите за претопяване. 

От гореизложеното е видно, че заложеният по предложението за изпълнение на инвестиции актив ще бъде част от дейностите и активите на кандидата по схемата на ЕС за търговия с

емисии, което попада сред недопустимите дейности по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т. 3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване

по процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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БУЛМАШИНЪРИ 

ЕНТЕРПРАЙСИС 

ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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ГЛОУБ ТРЕЙД 

АКТИВИТИ – 

БЪЛГАРИЯ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



35 BG-RRP-3.004-0453

Хибридни 

Интегрални Схеми 

БГ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

36 BG-RRP-3.004-0454 М-АРТ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



37 BG-RRP-3.004-0455 ГЕО-ЧОНОВ ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

38 BG-RRP-3.004-0456
КОРАЛ СПЕКТЪР 

ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



39 BG-RRP-3.004-0457
СТРОЙКОМ - 

2014ДА ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

40 BG-RRP-3.004-0459
ЕКО-КОНСУЛТ-

ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



41 BG-RRP-3.004-0461
ГАБРО-МЕТАЛ-

2000 ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

42 BG-RRP-3.004-0481

ЕСЕМЕЙ 

ЕЛЕКТРОНИКС 

ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години в

зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Микро предприятие ≥ 210 000 лева

Малко предприятие ≥ 750 000 лева

Средно предприятие  ≥ 3 000 000 лева

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (т. "Е-ДЕКЛАРАЦИИ" от Формуляра за кандидатстване), кандидатът е отбелязал

категория "средно предприятие". 

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че сумата на реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години е в

размер на 2905000 лв. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.



43 BG-RRP-3.004-0532 ТОСИТА АД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

44 BG-RRP-3.004-0540
БУРГАСКИ ПАЗАРИ 

ЕООД 

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 2 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1, подт. 2) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели са

само кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните 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 Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е установено, че ОБЩИНА БУРГАС е 100% собственик на

капитала в предприятието-кандидат. 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 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.



45 BG-RRP-3.004-0544
А Плюс 

Продакшънс ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

46 BG-RRP-3.004-0547 МЕДОВИНА ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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КОМПАС 

ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

48 BG-RRP-3.004-0562

ИЗДАТЕЛСКА 

КЪЩА КОЛОНЕЛ 

ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на

предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от

Формуляра за кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до

цифровизация на производствените процеси. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.

50 BG-RRP-3.004-0611
ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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ОРЕГОНА 

ИНДЪСТРИ ООД

1.Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата, както и

на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за

кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва да са в

съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на

устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата

процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за съответствие на

предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване. Липсата на обоснована

информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното

предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която да е видно как

предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание е от общ характер и не обосновава

съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до нарушаване на

горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на предложението за

изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за

кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до цифровизация на

производствените процеси и до  „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.

52 BG-RRP-3.004-0623
СИН КАРС 

ИНДЪСТРИ АД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



53 BG-RRP-3.004-0632
ВИЖЪН ПРОТЕКТ 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

54 BG-RRP-3.004-0645
БИЛДИНГ 

КОМПАНИ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 41.20 „Строителство на

жилищни и нежилищни сгради“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП

2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.



55 BG-RRP-3.004-0657 ИВЕНА 2008 ЕООД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 за допустимост на кандидата от Критерии и

методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 5) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година, в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както

следва:

Микро предприятие ≥ 52 000 лева

Малко предприятие ≥ 187 000 лева

Средно предприятие  ≥ 750 000 лева

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 4 от Условията за кандидатстване), кандидатът е отбелязал категория "малко предприятие". 

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че сумата на реализираните нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година е в размер на 93000 лв. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на допустимостта на кандидата, предложението

за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата, както и на Критерий №

4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва да са в съответствие с принципа за

„ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на

Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест

екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за съответствие на предложението с всяка 

една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за

кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която да е видно как предвидените за

изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по

проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до нарушаване на горепосочените цели не

представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на допустимостта на предложението за

изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

56 BG-RRP-3.004-0659 СТИЛИУС ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата въз основа на данни за 2021 г., е 45.11 „Търговия с леки и

лекотоварни автомобили до 3,5 т.“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори, определени съгласно

НСМСП 2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.



57 BG-RRP-3.004-0661
ГБС ОГНЯНОВО 

ООД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 5 за

допустимост на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години в

зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Микро предприятие ≥ 210 000 лева

Малко предприятие ≥ 750 000 лева

Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 4 от Условията за кандидатстване), кандидатът е отбелязал

категория "малко предприятие". 

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че сумата на реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години е в

размер на 317000 лв. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за

допустимост на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата въз основа на данни за 2021 г., е 41.20 „Строителство на

жилищни и нежилищни сгради“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП

2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.



58 BG-RRP-3.004-0674 ДУНА ЛАЙН ЕООД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата, както и

на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за

кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва да са в

съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на

устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата

процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за съответствие на

предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване. Липсата на обоснована

информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното

предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която да е видно как

предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание е от общ характер и не обосновава

съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до нарушаване на

горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на предложението за

изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за

кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до цифровизация на

производствените процеси .

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.

59 BG-RRP-3.004-0677 СА-ПРЕЦИЗ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



60 BG-RRP-3.004-0685 ЕМСИ - М ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

61 BG-RRP-3.004-0694
„Акация Трейд” 

ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 21 от т. 2. "Критерии за оценка

на допустимостта на кандидата" на Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване на припокриването на интервенциите между настоящата инвестиция по Програмата за икономическа

трансформация, финансирана по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата

процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели не могат да получават кандидати, които са предприятия, кандидатстващи за финансиране

на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.

С оглед на горното ограничение, следва да се има предвид, че 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).

В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на проекта по КИД-2008“, кандидатът е посочил, че дейността, за която кандидатства, попада в код 16.29

"Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене". По настоящата процедура кандидатът желае да закупи

Брикетираща и пелетираща линия за работа с отпадъчен производствен дървен материал - 1 бр., с която да произвежда брикети и пелети от отпадъчния продукт от основното си

производство. Видно от представената информация във Формуляра за кандидатстване, кандидатът осъществява основна икономическа дейност по производство на колове, талпи и

дъски за лозарството, зеленчукопроизводството и градинско декориране, като основната суровина за производството е акациевата дървесина, която се осигурява от държавни

стопанства.

Предвид заложеното ограничение в Условията за кандидатстване относно производството на пелети от дървесни отпадъци и във връзка с осъществяваната от кандидата основна

икономическа дейност, до кандидата е изпратено уведомление за представяне на разяснение относно производствения процес и конкретните операции, през които преминава

обработката на дървесината до достигане на крайните продукти, произвеждани от кандидата (колове, талпи и дъски за лозарството, зеленчукопроизводството и градинско

декориране), остатъците от които ще бъдат влагани в производството на новите продукти – пелети и брикети.

В представеното разяснение, кандидатът посочва, че „Фирма „Акация Трейд” ЕООД извършва дърводобив и търговия на дървен материал акация…От добитата дървесина се получават

два крайни продукта: дърва за огрев /16.29./ и суровина за производството на крайни продукти /дървени колове, талпи и дъски/... Крайните продукти са предназначени за

растениевъдството - консумативи за изграждане на лозови масиви, за животновъдството и градинска декорация - ролкови огради, врати и други, за строителството - изграждане на

скелета... Дървата за огрев, които възникват за директна продажба, представляват отсечени дървета, които по диаметър и характеристики за здравина не отговорят на изискванията

за индустриална обработка и производство… Количествено съотношението на дървесината за огрев и дървесината, която е окачествена за суровина спрямо общото количество добита

дървесина е 40/60... За производството на новия продукт - пелети и брикети, който искаме да добавим към дейността си, следва да бъдат използвани както дървата за огрев, добити

от дърводобива, така и производствения отпадък от преработената технологична дървесина.“.

Видно от изложеното, дейността, за която е заявена подкрепата по настоящата процедура, е свързана с добив и първична преработка на дървесина, която съгласно дадената

дефиниция в Приложение 12 "Използвани съкращения и основни дефиниции" към Условията за кандидатстване, попада в обхвата на дефиницията за горски продукти и относимите

дейности преди индустриалната преработка на дървесината. От представеното описание е видно още, че новото производство на пелети и брикети ще използва суровини, които

представляват горски продукти от първична преработка на дървесина.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т. 2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.



62 BG-RRP-3.004-0698 СТОКСИ ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

63 BG-RRP-3.004-0705

ПОЛИГРАФИЧЕСКИ 

КОМПЛЕКС ЖАНЕТ 

45 ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



64 BG-RRP-3.004-0744
ДИМЕЛА МЕБЕЛ 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

65 BG-RRP-3.004-0758
СК КОНСТРУКШЪН 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



66 BG-RRP-3.004-0767 ГЕОРУМ ООД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 4 за

допустимост на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години в

зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Микро предприятие ≥ 210 000 лева

Малко предприятие ≥ 750 000 лева

Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 4 от Условията за кандидатстване), кандидатът е отбелязал

категория "микро предприятие". 

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че сумата на реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години е в

размер на 53000 лв. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 за

допустимост на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 5) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година, в зависимост от

категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Микро предприятие ≥ 52 000 лева

Малко предприятие ≥ 187 000 лева

Средно предприятие ≥ 750 000 лева

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 4 от Условията за кандидатстване), кандидатът е отбелязал

категория "микро предприятие". 

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че сумата на реализираните нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година е в размер на 11000 лв. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

3. Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване

по процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на предложението за

изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за

кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до цифровизация на

производствените процеси и до „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата, както и

на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за

кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва да са в

съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на

устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата

процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за съответствие на

предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване. Липсата на обоснована

информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното

предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която да е видно как

предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание е от общ характер и не обосновава

съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до нарушаване на

горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

70 BG-RRP-3.004-0785 ДИАНА ВМК ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 46.73 „Търговия на едро с

дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални

приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП 2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.



71 BG-RRP-3.004-0790
ЦЕНТРАЛЕН 

БАЛКАН ЕООД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата, както и

на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за

кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва да са в

съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на

устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата

процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за съответствие на

предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване. Липсата на обоснована

информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното

предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която да е видно как

предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание е от общ характер и не обосновава

съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до нарушаване на

горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на предложението за

изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за

кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до цифровизация на

производствените процеси и до  „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.

72 BG-RRP-3.004-0794 ЕКОЛЕС 83 ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



73 BG-RRP-3.004-0795 МЕНИ ЕООД

1.Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата, както и

на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за

кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва да са в

съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на

устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата

процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за съответствие на

предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване. Липсата на обоснована

информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното

предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която да е видно как

предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание е от общ характер и не обосновава

съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до нарушаване на

горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на предложението за

изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за

кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до цифровизация на

производствените процеси и до  „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.

74 BG-RRP-3.004-0798
ПОЛИМЕКС 

ХОЛДИНГ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 46.69 „Търговия на едро с

други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирана другаде, и части за тях“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване

национални и регионални приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП 2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.



75 BG-RRP-3.004-0803
ХЛЕБОЗАВОД 

ГАБРОВО ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

76 BG-RRP-3.004-0813 КОЛУШЕВ ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.21 Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, подт. д) от Условията за кандидатстване по процедурата и

Критерий № 6 за оценка на административното съответствие на предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Към предложението за изпълнение на инвестиция не е представена Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА (Приложение 5).

След изпратено уведомление за установени нередовности отново не е представена Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА (Приложение 5). Приложен е

само КЕП, с който е подписан файл, без към него да е прикачено съдържание.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: В случай че след допълнителното им изискване по установения ред

документите по т. 1 – 6 от т. 1. "Критерии за оценка на административното съответствие на предложенията за изпълнение на инвестиция" не бъдат предоставени от кандидата или са

представени, но не съгласно изискванията, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.



77 BG-RRP-3.004-0825

НЕКСГЕН 

ДЕВЕЛОПМЕНТ 

ГРУП ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

78 BG-RRP-3.004-0858
ЛЕОН АУДИО 

ЕООД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата, както и

на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за

кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва да са в

съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на

устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата

процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за съответствие на

предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване. Липсата на обоснована

информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното

предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която да е видно как

предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание е от общ характер и не обосновава

съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до нарушаване на

горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на предложението за

изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за

кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до цифровизация на

производствените процеси и до  „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.



79 BG-RRP-3.004-0864 ВЕРСАТИС ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 46.90 „Неспециализирана

търговия на едро“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП 2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

80 BG-RRP-3.004-0868 ЖОКЕЙ ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 47.29 „Търговия на дребно

с други хранителни стоки“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП 2021-

2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

81 BG-RRP-3.004-0872 БИОТЕРМ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



82 BG-RRP-3.004-0894
КРИЕЙТИВ ГРУП 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

83 BG-RRP-3.004-0895
ИНТЕРКОМЕРС 

2010 ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



84 BG-RRP-3.004-0896
КРИСТИН ФЕШЪН 

93 ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

85 BG-RRP-3.004-0910
КРАНОВИ 

КОМПОНЕНТИ ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 46.69 „Търговия на едро с

други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирана другаде, и части за тях“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване

национални и регионални приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП 2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.



86 BG-RRP-3.004-0911 СЕСКО ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

87 BG-RRP-3.004-0926 "П ЕНД В" ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



88 BG-RRP-3.004-0929 АКАДО ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

89 BG-RRP-3.004-0931 СПИРО ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 21 Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, подт. в) от Условията за кандидатстване по процедурата и

Критерий № 4 за оценка на административното съответствие на предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Към предложението за изпълнение на инвестиция е представено празно, непопълнено Приложение 3.3 „Справка относно активите, които ще бъдат използвани при производството на

нов продукт“. Видно от Формуляра за кандидатстване, предложението ще бъде изпълнявано при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“, като е посочено, че

инвестицията, за която се кандидатства, представлява диверсификация на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския

обект.

След изпратено уведомление за установени нередовности е представено Приложение 3.3 „Справка относно активите, които ще бъдат използвани при производството на нов продукт“,

в което не е попълнена таблицата по т. 2 относно активите, които ще се използват частично за производството на новия продукт, както и не е представена обосновка относно частта

от актива, която ще се използва за производството на новия продукт.

Съгласно Приложение 3.3.А Указания за попълване на СПРАВКА относно активите, които ще бъдат използвани при производството на нов продукт (Приложение 3.3) към Условията за

кандидатстване, таблицата по т. 2 се попълва от всички кандидати, представили информация в таблицата по т. 1 за активи, които ще се използват частично за производството на

новия продукт, като в подколона „Дял в %“ е посочен процент по-малък от 100%. В таблицата по т. 2 кандидатите следва да опишат всички активи, които ще се използват частично (с

дял по-малък от 100%) и да включат обосновка относно частта от актива, която ще се използва за производството на новия продукт, като трябва да пояснят как са определили

съответната част от площта на недвижимия имот или част от капацитета на съответните съоръжения.

Видно от представената информация в таблицата по т. 1 на попълненото и подписано Приложение 3.3 към Формуляра за кандидатстване, кандидатът е посочил активи, които ще се

използват частично (с дял по-малък от 100%) за производството на новия продукт.  

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: В случай че след допълнителното им изискване по установения ред

документите по т. 1 – 6 от т. 1. "Критерии за оценка на административното съответствие на предложенията за изпълнение на инвестиция" не бъдат предоставени от кандидата или са

представени, но не съгласно изискванията, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.



90 BG-RRP-3.004-0943
АЛСИС БИЛДИНГ 

ГРУП ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

91 BG-RRP-3.004-0961 РЕМЕЛ АД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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1.Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата, както и

на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за

кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва да са в

съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на

устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата

процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за съответствие на

предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване. Липсата на обоснована

информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното

предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която да е видно как

предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание е от общ характер и не обосновава

съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до нарушаване на

горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на предложението за

изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за

кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до цифровизация на

производствените процеси и до  „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.
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Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 47.19 „Търговия на дребно

в неспециализирани магазини с разнообразни стоки“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори,

определени съгласно НСМСП 2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.
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Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

97 BG-RRP-3.004-1007 ВОДСТРОЙ АД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



98 BG-RRP-3.004-1030 НОВА БГ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 73.11 „Дейност на

рекламни агенции“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП 2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

99 BG-RRP-3.004-1039
КАТЕЛИЕВИ-МК 

ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

100 BG-RRP-3.004-1053 СЪНИ СОФТ ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на

предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от

Формуляра за кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до

„разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.



101 BG-RRP-3.004-1072
АНДРЕА 2007 

ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 20 за допустимост на кандидата

от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване на припокриването на интервенциите между настоящата инвестиция по Програмата за икономическа

трансформация, финансирана по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, недопустими по настоящата

процедура са микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и

са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.

Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение 11 към Условията за кандидатстване.

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, кандидатът е декларирал категория "микро предприятие".

В т. 1 „Основни данни“ на Формуляра за кандидатстване, в поле „Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)“, кандидатът е посочил за място на изпълнение: гр. Свиленград.

В резултат на извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е установено, че седалището на кандидата към датата на

кандидатстване също е в гр. Свиленград, попадащ в Списъка на общините в обхвата на селските райони  (Приложение 11) към Условията за кандидатстване. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

102 BG-RRP-3.004-1080
Ташев Сейфти 

Продуктс ЕООД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 за допустимост на кандидата от Критерии и

методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 5) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година, в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както

следва:

Микро предприятие ≥ 52 000 лева

Малко предприятие ≥ 187 000 лева

Средно предприятие  ≥ 750 000 лева

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 4 от Условията за кандидатстване), кандидатът е отбелязал категория "малко предприятие". 

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че сумата на реализираните нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година е в размер на 157000 лв. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на допустимостта на кандидата, предложението

за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата, както и на Критерий №

4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва да са в съответствие с принципа за

„ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на

Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест

екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за съответствие на предложението с всяка 

една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за

кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която да е видно как предвидените за

изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по

проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до нарушаване на горепосочените цели не

представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на допустимостта на предложението за

изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



103 BG-RRP-3.004-1082
СТС ЕЛЕКТРОНИКС 

ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

104 BG-RRP-3.004-1084 АЛВЕКС 17 ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.21 Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, подт. б) от Условията за кандидатстване по процедурата и

Критерий № 3 за оценка на административното съответствие на предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно извършена служебна проверка в ТР и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията към датата на кандидатстване, кандидатът се представлява от АЛЕКСАНДЪР БОРИСЛАВОВ

ДРАГАНОВ и ФИЛИП ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ. 

Към предложението за изпълнение на инвестиция НЕ е представена Декларация при кандидатстване (Приложение 2), попълнена и подписана от ФИЛИП ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ, в

качеството му на лице с право да представлява кандидата - управител съгласно публично оповестената информация в ТР и РЮЛНЦ.

Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата, Декларацията се попълва и подписва от ВСИЧКИ лица, които са официални представляващи на кандидата и са вписани като

такива в ТР и регистър на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно.

След изпратено уведомление за установени нередовности отново не е представена Декларация при кандидатстване (Приложение 2), попълнена и подписана от ФИЛИП ВАСИЛЕВ

КРЪСТЕВ.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: В случай че след допълнителното им изискване по установения ред

документите по т. 1 – 6 от т. 1. "Критерии за оценка на административното съответствие на предложенията за изпълнение на инвестиция" не бъдат предоставени от кандидата или са

представени, но не съгласно изискванията, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.
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Кооперация 

ТЪРГОВСКО-

ПРОИЗВОДСТВЕНА 

КООПЕРАЦИЯ 

"БРИЗ"

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

106 BG-RRP-3.004-1094
ФРИГО КОМПАКТ 

ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



107 BG-RRP-3.004-1104
ПАЛАДИУМ - 2009 

ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 47.77 „Търговия на дребно

с часовници и бижутерия“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП 2021-

2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

108 BG-RRP-3.004-1110 ЛЕОН ПЛАСТ ООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 20 за допустимост на кандидата

от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване на припокриването на интервенциите между настоящата инвестиция по Програмата за икономическа

трансформация, финансирана по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, недопустими по настоящата

процедура са микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и

са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.

Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение 11 към Условията за кандидатстване.

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, кандидатът е декларирал категория "микро предприятие".

В т. 1 „Основни данни“ на Формуляра за кандидатстване, в поле „Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)“, кандидатът е посочил за място на изпълнение: гр. Гоце

Делчев. В резултат на извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е установено, че седалището на кандидата към датата

на кандидатстване също е в гр. Гоце Делчев, попадащ в Списъка на общините в обхвата на селските райони  (Приложение 11) към Условията за кандидатстване. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

109 BG-RRP-3.004-1125
ДММ - ДИЗАЙН 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



110 BG-RRP-3.004-1128
ГЛОБАЛ УАЙНС 

БЪЛГАРИЯ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

111 BG-RRP-3.004-1129 ИНТЕРСОФТ ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



112 BG-RRP-3.004-1157

ЕН ДЖИ 

ТЕХНОЛОДЖИ 

ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

113 BG-RRP-3.004-1161 ТЕРМИТЕК ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 46.45 „Търговия на едро с

парфюмерийни и кометични стоки“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори, определени съгласно

НСМСП 2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.



114 BG-RRP-3.004-1170 АРТЕХ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението 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 № 20 за допустимост на кандидата

от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване на припокриването на интервенциите между настоящата инвестиция по Програмата за икономическа

трансформация, финансирана по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, недопустими по настоящата

процедура са микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и

са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.

Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение 11 към Условията за кандидатстване.

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, кандидатът е декларирал категория "микро предприятие".

В т. 1 „Основни данни“ на Формуляра за кандидатстване, в поле „Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)“, кандидатът е посочил за място на изпълнение: с.Белащица,

община Родопи. В резултат на извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е установено, че седалището на кандидата към

датата на кандидатстване е в с. Борино, община Борино. И двете населени места (с. Белащица, община Родопи и с. Борино, община Борино) попадат в Списъка на общините в обхвата

на селските райони (Приложение 11) към Условията за кандидатстване. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.
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1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата, както и

на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за

кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва да са в

съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на

устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата

процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за съответствие на

предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване. Липсата на обоснована

информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното

предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която да е видно как

предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание е от общ характер и не обосновава

съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до нарушаване на

горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на предложението за

изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за

кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до цифровизация на

производствените процеси и до  „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.
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СЕНТЕРА 

ПЛАСТИКС ООД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата, както и

на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за

кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва да са в

съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на

устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата

процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за съответствие на

предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване. Липсата на обоснована

информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното

предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която да е видно как

предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание е от общ характер и не обосновава

съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до нарушаване на

горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на предложението за

изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за

кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до цифровизация на

производствените процеси. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.
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Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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ФАМОЗО ЛАЙН 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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Капитан 

Войновски 2013 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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1. Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 20 за допустимост на кандидата от Критерии и методология за оценка

на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване на припокриването на интервенциите между настоящата инвестиция по Програмата за икономическа трансформация, финансирана по линия на

Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, недопустими по настоящата процедура са микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и

средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в

община на територията на селските райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение 11 към Условията за кандидатстване.

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, кандидатът е декларирал категория "микро предприятие".

В т. 1 „Основни данни“ на Формуляра за кандидатстване, в поле „Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)“, кандидатът е посочил за място на изпълнение: гр. Първомай. В резултат на извършена служебна

проверка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е установено, че седалището на кандидата към датата на кандидатстване също е в гр. Първомай, попадащ в Списъка на общините в

обхвата на селските райони  (Приложение 11) към Условията за кандидатстване. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на допустимостта на кандидата, предложението

за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата, както и на Критерий №

4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва да са в съответствие с принципа за

„ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на

Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест

екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за съответствие на предложението с всяка 

една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за

кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която да е видно как предвидените за

изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по

проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до нарушаване на горепосочените цели не

представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на допустимостта на предложението за

изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

124 BG-RRP-3.004-1293 Хляб - 97 АД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

126 BG-RRP-3.004-1296

БАЯН-

САМОСТОЯТЕЛНА 

МЕДИКОТЕХНИЧЕС

КА ЛАБОРАТОРИЯ 

ЕООД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 5 за

допустимост на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години в

зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Микро предприятие ≥ 210 000 лева

Малко предприятие ≥ 750 000 лева

Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 4 от Условията за кандидатстване), кандидатът е отбелязал

категория "малко предприятие". 

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че сумата на реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години е в

размер на 365000 лв. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 за

допустимост на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 5) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година, в зависимост от

категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Микро предприятие ≥ 52 000 лева

Малко предприятие ≥ 187 000 лева

Средно предприятие ≥ 750 000 лева

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 4 от Условията за кандидатстване), кандидатът е отбелязал

категория "малко предприятие". 

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че сумата на реализираните нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година е в размер на 170000 лв. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

3. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване

по процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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ЕТ ДИАНЖЕЛИ - 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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БАЯН-

САМОСТОЯТЕЛНА 

МЕДИКОТЕХНИЧЕС

КА ЛАБОРАТОРИЯ 

ЕООД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 5 за

допустимост на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години в

зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Микро предприятие ≥ 210 000 лева

Малко предприятие ≥ 750 000 лева

Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 4 от Условията за кандидатстване), кандидатът е отбелязал

категория "малко предприятие". 

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че сумата на реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години е в

размер на 365000 лв. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 8 за

допустимост на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 5) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година, в зависимост от

категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Микро предприятие ≥ 52 000 лева

Малко предприятие ≥ 187 000 лева

Средно предприятие ≥ 750 000 лева

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 4 от Условията за кандидатстване), кандидатът е отбелязал

категория "малко предприятие". 

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че сумата на реализираните нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година е в размер на 170000 лв. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

3. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване

по процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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СТИЛКОНСТРУКЦИ

ОНС ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.21 Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, подт. б) от Условията за кандидатстване по процедурата и

Критерий № 3 за оценка на административното съответствие на предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно извършена служебна проверка в ТР и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията към датата на кандидатстване, кандидатът се представлява от МИГЛЕНА ВЕЛЧЕВА ВЕЛЕВА и

МАКСИМИЛИАН ХУБЕРТ КИРСПЕЛ. 

Към предложението за изпълнение на инвестиция НЕ е представена Декларация при кандидатстване (Приложение 2), попълнена и подписана от МАКСИМИЛИАН ХУБЕРТ КИРСПЕЛ, в

качеството му на лице с право да представлява кандидата - управител съгласно публично оповестената информация в ТР и РЮЛНЦ.

Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата, Декларацията се попълва и подписва от ВСИЧКИ лица, които са официални представляващи на кандидата и са вписани като

такива в ТР и регистър на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно.

След изпратено уведомление за установени нередовности отново не е представена Декларация при кандидатстване (Приложение 2), попълнена и подписана от МАКСИМИЛИАН

ХУБЕРТ КИРСПЕЛ.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: В случай че след допълнителното им изискване по установения ред

документите по т. 1 – 6 от т. 1. "Критерии за оценка на административното съответствие на предложенията за изпълнение на инвестиция" не бъдат предоставени от кандидата или са

представени, но не съгласно изискванията, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

129 BG-RRP-3.004-1340
КРОТАЛ СИСТЕМС 

ЕООД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата, както и

на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за

кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва да са в

съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на

устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата

процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за съответствие на

предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване. Липсата на обоснована

информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното

предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която да е видно как

предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание е от общ характер и не обосновава

съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до нарушаване на

горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на предложението за

изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за

кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до цифровизация на

производствените процеси и до  „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.
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Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 5) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година, в зависимост от

категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Микро предприятие ≥ 52 000 лева

Малко предприятие ≥ 187 000 лева

Средно предприятие ≥ 750 000 лева

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 4 от Условията за кандидатстване), кандидатът е отбелязал

категория "микро предприятие". 

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че сумата на реализираните нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година е в размер на 51000 лв. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

131 BG-RRP-3.004-1358 ДЕРМАКС ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 4 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години в

зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Микро предприятие ≥ 210 000 лева

Малко предприятие ≥ 750 000 лева

Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 4 от Условията за кандидатстване), кандидатът е отбелязал

категория "микро предприятие". 

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че сумата на реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години е в

размер на 134000 лв. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

132 BG-RRP-3.004-1359
ДЗЗД ГРИЙН УУД 

КЪМПАНИ

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 1 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно

лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Извършената служебна проверка установи, че кандидатът не е регистриран по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите. Кандидатът е дружество по Закона за

задълженията и договорите.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.



133 BG-RRP-3.004-1365 ГРИНИ-ГН ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

134 BG-RRP-3.004-1366 МИЛЕТЕ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



135 BG-RRP-3.004-1369 ОПТЕКСИМ АД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 46.90 „Неспециализирана

търговия на едро“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП 2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

136 BG-RRP-3.004-1382 СРЕБРЕНЯ 99 АД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 20 за допустимост на кандидата

от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване на припокриването на интервенциите между настоящата инвестиция по Програмата за икономическа

трансформация, финансирана по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, недопустими по настоящата

процедура са микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и

са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.

Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение 11 към Условията за кандидатстване.

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, кандидатът е декларирал категория "микро предприятие".

В т. 1 „Основни данни“ на Формуляра за кандидатстване, в поле „Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)“, кандидатът е посочил за място на изпълнение: гр. Бяла

Слатина. В резултат на извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е установено, че седалището на кандидата към датата

на кандидатстване също е в гр. Бяла Слатина, попадащ в Списъка на общините в обхвата на селските райони на Република България (Приложение 11) към Условията за

кандидатстване. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

137 BG-RRP-3.004-1404 ЗЕКАЛАБС ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на

предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от

Формуляра за кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до

цифровизация на производствените процеси и до  „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.



138 BG-RRP-3.004-1407

УЧЕБНО 

ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕ

Н КОМПЛЕКС-

ПРОГРЕС ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

139 BG-RRP-3.004-1411 МАРИМПЕКС ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



140 BG-RRP-3.004-1434 АЙ ПИ КЕЙ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 77.39 „Даване под наем и

оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирани другаде“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване

национални и регионални приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП 2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

141 BG-RRP-3.004-1443 БУЛКРАФТ ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

142 BG-RRP-3.004-1445
СОФАЛУКС 

БЪЛГАРИЯ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 21 Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, подт. д) от Условията за кандидатстване по процедурата и

Критерий № 6 за оценка на административното съответствие на предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Към предложението за изпълнение на инвестиция не е представена Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА (Приложение 5) за заложените от кандидата

активи в т. Бюджет на Формуляра за кандидатстване. В приложения файл, съдържащ Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА, са посочени активи, които

не съответстват на тези, заложени в т. Бюджет на Формуляра за кандидатстване на кандидата.

След изпратено уведомление за установени нередовности не е представен отговор в рамките на законоустановения срок. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: В случай че след допълнителното им изискване по установения ред

документите по т. 1 – 6 от т. 1. "Критерии за оценка на административното съответствие на предложенията за изпълнение на инвестиция" не бъдат предоставени от кандидата или са

представени, но не съгласно изискванията, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.



143 BG-RRP-3.004-1449
ПЛ ПРОДЖЕКТ 

ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

144 BG-RRP-3.004-1474 Казадиаморе ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



145 BG-RRP-3.004-1486 ЗПТ АД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.21 Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, подт. е) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 за оценка на

административното съответствие на предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за

кандидатстване).

Представената към предложението за изпълнение на инвестиция оферта за единствения заложен от кандидата актив в т. "Бюджет" на Формуляра за кандидатстване - "Пакетажна машина", е на чужд език и

не е придружена от превод на български език.

След изпратено уведомление за установени нередовности не е представена оферта за горепосочения актив, покриваща изискванията на Условията за кандидатстване по процедурата. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: В случаите когато след допълнителното им изискване за нито един актив не са представени/не са

представени съгласно изискванията документите по т. 7 от т. 1. "Критерии за оценка на административното съответствие на предложенията за изпълнение на инвестиция", предложението за изпълнение на

инвестиция се отхвърля.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по Критерий № 12 за допустимост на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията

за кандидатстване).

Съгласно критерия, недопустими по настоящата процедура са кандидати, заявили подкрепа за дейности в областта на сектор стоманодобив в случай на „регионална инвестиционна помощ“.

В т. 2 "Данни за кандидата" от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на проекта по КИД-2008“, е посочен код 24.20 Производство на тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана. В т. 6 „Бюджет“

на Формуляра за кандидатстване е посочено, че предложението ще се изпълнява при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ като е заложен за закупуване следния актив: „Пакетажна

машина“. Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата недопустими са кандидати, които попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 и по-конкретно ако

икономическата дейност, за която са заявили подкрепа, е в сектор "стоманодобив".

Съгласно чл. 2, пар. 43 от Регламент (ЕО) № 651/2014 „стоманодобивен сектор“ включва всички дейности, свързани с производството на един или повече от следните продукти:

а) чугун на блокове и феросплави: чугун за производство на стомана, леярски чугун и друг чугун за производство на стомана, шпигелайзен (желязно-манганови сплави) и високовъглеродни желязно-

манганови сплави, без да се включват други ферос- плави;

б) суровини и полуготови продукти от желязо, обикновена стомана или специална стомана: лята стомана, на блокове или не, включително блокове за коване на полуготови изделия: блуми, пръти и сляби,

листове и листове покалаена ламарина, горещо валцувани коилси, с изключение на производство на лята стомана за леене от малки и средни леярни;

в) готови продукти след гореща обработка на желязо, обикновена стомана или специална стомана: релси, траверси, сглобяеми плоскости, единични плоскости, профили, тежки секции с дебелина 80 mm и

по-голяма, валцувани плоскости, профили и секции с дебелина по-малко от 80 mm и плоскости по-тънки от 150 mm, тел, тръби с кръгло сечение и други профили, горещо валцувани вериги и ленти

(включително ленти за тръби), плосковалцовани продукти и листове с дебелина 3 mm или повече, плосковалцовани продукти с универсално предназначение с дебелина 150 mm или повече, с изключение

на тел и продукти от тел, полирани пръти и железни отливки;

г) готови продукти след студена обработка на желязо: покалаена ламарина, матова ламарина, черна ламарина, галванизирани или с други видове покритие листове ламарина, студено валцувани листове,

електролитни листове, ленти за покалаена ламарина, студено валцувани плоскости, във форма на коилси или ленти; д) тръби: всички безшевни стоманени тръби, запоени стоманени тръби с диаметър,

надхвърлящ 406,4 mm.

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 за представяне на разяснение дали икономическата дейност, за която е заявена подкрепа по предложението за изпълнение на инвестиции, попада в сектор

„стоманодобив“ по смисъла на определението, дефинирано в чл. 2, пар. 43 от Регламент (ЕО) № 651/2014.

В рамките на законоустановения срок кандидатът не е представил разяснение.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на допустимостта на кандидата,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

146 BG-RRP-3.004-1494
Хюманита ССВ 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 21 Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, подт. б) от Условията за кандидатстване по процедурата и

Критерий № 3 за оценка на административното съответствие на предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно извършена служебна проверка в ТР и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията към датата на кандидатстване, кандидатът се представлява от Райнер Карл-Хайнц Вернер Зигмунд

и Антон Георгиев Гичев.

Към предложението за изпълнение на инвестиция НЕ е представена Декларация при кандидатстване (Приложение 2), попълнена и подписана от Райнер Карл-Хайнц Вернер Зигмунд,

в качеството му на лице с право да представлява кандидата – управител, съгласно публично оповестената информация в ТР и РЮЛНЦ.

Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата, Декларацията се попълва и подписва от ВСИЧКИ лица, които са официални представляващи на кандидата и са вписани като

такива в ТР и регистър на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно.

След изпратено уведомление за установени нередовности отново не е представена Декларация при кандидатстване (Приложение 2), попълнена и подписана от Райнер Карл-Хайнц

Вернер Зигмунд.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: В случай че след допълнителното им изискване по установения ред

документите по т. 1 – 6 от т. 1. "Критерии за оценка на административното съответствие на предложенията за изпълнение на инвестиция" не бъдат предоставени от кандидата или са

представени, но не съгласно изискванията, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.



147 BG-RRP-3.004-1498 ТРИАНО РУСЕ ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

148 BG-RRP-3.004-1499
ЗАШЕВ ДИЗАЙН 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



149 BG-RRP-3.004-1501 МАКРОПАК ЕООД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.21 Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, подт. д) от Условията за кандидатстване по процедурата и

Критерий № 6 за оценка на административното съответствие на предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Представената към предложението за изпълнение на инвестиция Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА (Приложение 5) не съдържа информация за

минимални технически и/или функционални характеристики на активите по бюджетни редове 1.1. „Автоматичен развивач с електронно управление“, 1.2. „Автоматичен измервател на

дебелина с електронно управление и софтуер“, 1.3. „Високоскоростна интелигентна машина за хартиени чаши с автоматично подаване на заготовки с размер 12oz“, 1.4. „JTCQ-D1200

високоскоростна резачка с електронно управление и софтуер“ и 1.5. „Интелигентна матрица за производство на хартиени чаши с електронен блок за управление за 12oz“ от т. Бюджет

на Формуляра за кандидатстване.

След изпратено уведомление за установени нередовности отново не е представена Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА  (Приложение 5). 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: В случай че след допълнителното им изискване по установения ред

документите по т. 1 – 6 от т. 1. "Критерии за оценка на административното съответствие на предложенията за изпълнение на инвестиция" не бъдат предоставени от кандидата или са

представени, но не съгласно изискванията, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.21 Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, подт. е) от Условията за кандидатстване по процедурата и

Критерий № 7 за оценка на административното съответствие на предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

В представените към предложението за изпълнение на инвестиция оферти за активите по бюджетни редове 1.1. „Автоматичен развивач с електронно управление“, 1.2. „Автоматичен

измервател на дебелина с електронно управление и софтуер“, 1.3. „Високоскоростна интелигентна машина за хартиени чаши с автоматично подаване на заготовки с размер 12oz“,

1.4. „JTCQ-D1200 високоскоростна резачка с електронно управление и софтуер“ и 1.5. „Интелигентна матрица за производство на хартиени чаши с електронен блок за управление за

12oz“ от т. Бюджет на Формуляра за кандидатстване не се съдържат технически и/или функционални характеристики на активите, които да съответстват на посочените в Техническата

спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА (Приложение 5) минимални технически и/или функционални характеристики. Допълнително, в представените оферти не се

съдържа един от задължителните реквизити, указани в т. 21, буква е/ от Условията за кандидатстване по процедурата, а именно: не е видно лицето, което я е издало от името на

оферента, като напр. име, подпис, електронен подпис или разпечатка на електронно съобщение, с което офертата е получена.

След изпратено уведомление за установени нередовности отново не са представени оферти за горепосочените активи, покриващи изискванията на Условията за кандидатстване по

процедурата.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: В случаите когато след допълнителното им изискване за нито един актив

не са представени/не са представени съгласно изискванията документите по т. 7 от т. 1. "Критерии за оценка на административното съответствие на предложенията за изпълнение на

инвестиция", предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

150 BG-RRP-3.004-1510
ИНСТРУМЕНТ 

ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 20 за допустимост на кандидата

от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване на припокриването на интервенциите между настоящата инвестиция по Програмата за икономическа

трансформация, финансирана по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, недопустими по настоящата

процедура са микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и

са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.

Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение 11 към Условията за кандидатстване.

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, кандидатът е декларирал категория "микро предприятие".

В т. 1 „Основни данни“ на Формуляра за кандидатстване, в поле „Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)“, кандидатът е посочил за място на изпълнение: гр. Петрич. В

резултат на извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е установено, че седалището на кандидата към датата на

кандидатстване също е в гр. Петрич, попадащ в Списъка на общините в обхвата на селските райони  (Приложение 11) към Условията за кандидатстване. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.
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Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

152 BG-RRP-3.004-1545 АТИ - МО ООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 22 за допустимост на кандидата

от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване на припокриването на интервенциите между настоящата инвестиция по Програмата за икономическа

трансформация, финансирана по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, недопустими по настоящата

процедура са микропредприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на

селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение 8), или с производството на памук,

в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно Списъка на общините в обхвата на селските райони (Приложение 11 към Условията за

кандидатстване по процедурата).

В т. 3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, кандидатът е декларирал категория "микро предприятие".

В т. 1 „Основни данни“ на Формуляра за кандидатстване, в поле „Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)“, кандидатът е посочил за място на изпълнение: с. Скутаре,

община Марица. Същото се потвърждава и от представената информация в т. 8.8 от Формуляра за кандидатстване относно точния адрес на стопанския обект на крайния получател,

където ще се извърши инвестицията, а именно: с. Скутаре, община Марица, попадаща в Списъка на общините в обхвата на селските райони на Република България (Приложение 11)

към Условията за кандидатстване. 

В т. 2 "Данни за кандидата" от Формуляра за кандидатстване е заявена подкрепа за код на икономическа дейност съгласно Класификация на икономическите дейности КИД-2008 -

10.72 „Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия“. Видно от представената информация, по предложението за изпълнение на инвестиции е предвидено да се

придобие автоматизирана машина - 1 брой, която представлява автоматизирана поточна линия за производство на фунийки за сладолед.

До кандидата е изпратено уведомление за представяне на разяснение дали със заложената в предложението инвестиция ще бъдат преработвани селскостопански продукти, като е

изискана информация относно видовете изходни суровини, които ще бъдат преработвани с инвестицията по проекта. 

Съгласно чл. 2, пар. 11 от Регламент (ЕС) № 651/2014 „селскостопански продукт“ означава продукти, изброени в приложение I към Договора за създаване на европейската общност, с

изключение на продукти на рибарството и аквакултурите, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г.

В отговор на уведомлението, кандидатът представя информация, от която е видно, че при производството на крайния продукт - вафлени фунийки, се преработват хранителни

продукти, част от които попадат в обхвата на приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение 8 към Условията за кандидатстване), както следва: 

- брашно и царевично нишесте, които са част от Глава 11 „Продукти на мелничарската промишленост, малц, нишестени продукти, глутен, инсулин“;

- захар, която е част от Глава 17, 17.01 „Цвеклова и тръстикова захар, кристална“;

- палмово масло – част от Глава 15, 15.12 „Животински или растителни мазнини и масла, хидрирани, рафинирани или нерафинирани, но без по-нататъшна обработка“.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата, тъй като е декларирал, че е със статус на „микропредприятие“ и е заявил за финансиране

инвестиция, за която е представил информация, че е свързана с преработка на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за

създаване на европейската общност (Приложение 8), като тази инвестиция ще се осъществява на територията на селските райони - с. Скутаре, община Марица, попадаща в Списъка

на общините в обхвата на селските райони на Република България (Приложение 11).

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т. 2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“. 
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Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 74.10 „Специализирани

дейности в областта на дизайна“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП

2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

154 BG-RRP-3.004-1565 БУЛТЕКС ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 46.34 „Търговия на едро с

напитки“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП 2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

155 BG-RRP-3.004-1581
СТОУН ТЕКСТАЙЛ 

ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



156 BG-RRP-3.004-1586 РАЛИТЕКС ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

157 BG-RRP-3.004-1598 СВЕМАР ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 47.76 „Търговия на дребно

с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни

сектори, определени съгласно НСМСП 2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.



158 BG-RRP-3.004-1604
"ЕТЕКС-КРАФТ" 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

159 BG-RRP-3.004-1606 АВКО АД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



160 BG-RRP-3.004-1616

МС 

ДЪРВООБРАБОТВА

НЕ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

161 BG-RRP-3.004-1619 ПАРО И КО ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



162 BG-RRP-3.004-1620 Агенция БИК ЕАД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

163 BG-RRP-3.004-1625 МАГНАЛАБС ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 46.46 „Търговия на едро с

фармацефтични стоки, медицинска техника и апаратура“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори,

определени съгласно НСМСП 2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.



164 BG-RRP-3.004-1626 ЛАМКОР-2 ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

165 BG-RRP-3.004-1627
КЛИМА РИСЪРЧ 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата въз основа на данни за 2021 г., е 43.22 „Изграждане на

водопроводни, канализационии, отоплителни и климатични инсталации“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални

приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП 2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.



166 BG-RRP-3.004-1648 СИГИ ГРУП ЕАД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

167 BG-RRP-3.004-1661

САНИ-КОНС - 

ТОДОРОВИ С-ИЕ 

СД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на

предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от

Формуляра за кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до

цифровизация на производствените процеси и до  „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.

169 BG-RRP-3.004-1670
БАЛКАНТЕКС 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

171 BG-RRP-3.004-1675 СВЕЛЕС ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 47.71 „Търговия на дребно

с облекло“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП 2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

173 BG-RRP-3.004-1688 ЮМЕР И СИН ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.21 Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, подт. г) от Условията за кандидатстване по процедурата и

Критерий № 5 за оценка на административното съответствие на предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

В представената към предложението за изпълнение на инвестиция Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия не е попълнена

информацията в т.1 относно статута на предприятието-кандидат, а именно: „независимо предприятие“ или „предприятие-партньор“ и/или „свързано предприятие“.

След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил нова, коректно попълнена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките

и средните предприятия.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: В случай че след допълнителното им изискване по установения ред

документите по т. 1 – 6 от т. 1. "Критерии за оценка на административното съответствие на предложенията за изпълнение на инвестиция" не бъдат предоставени от кандидата или са

представени, но не съгласно изискванията, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

174 BG-RRP-3.004-1708 ГЕОСТИЛ ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



175 BG-RRP-3.004-1711 СОФАМАКС ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

176 BG-RRP-3.004-1713 ЛЕДЪР АРТ ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



177 BG-RRP-3.004-1720 ЛЕО - СТРОЙ ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

178 BG-RRP-3.004-1730

КЛИЪРЛИ 

ПРОФЕШЪНЪЛ 

ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 20 за допустимост на кандидата

от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване на припокриването на интервенциите между настоящата инвестиция по Програмата за икономическа

трансформация, финансирана по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, недопустими по настоящата

процедура са микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и

са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.

Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение 11 към Условията за кандидатстване.

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, кандидатът е декларирал категория "микро предприятие".

В т. 1 „Основни данни“ на Формуляра за кандидатстване, в поле „Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)“, кандидатът е посочил за място на изпълнение: гр. Хисаря. В

резултат на извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е установено, че седалището на кандидата към датата на

кандидатстване също е в гр. Хисаря, попадащ в Списъка на общините в обхвата на селските райони  (Приложение 11) към Условията за кандидатстване. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

179 BG-RRP-3.004-1733 ХИМПРЕС РГ ООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 20 за допустимост на кандидата

от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване на припокриването на интервенциите между настоящата инвестиция по Програмата за икономическа

трансформация, финансирана по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, недопустими по настоящата

процедура са микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и

са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.

Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение 11 към Условията за кандидатстване.

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, кандидатът е декларирал категория "микро предприятие".

В т. 1 „Основни данни“ на Формуляра за кандидатстване, в поле „Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)“, кандидатът е посочил за място на изпълнение: гр. Бяла. В

резултат на извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е установено, че седалището на кандидата към датата на

кандидатстване също е в гр. Бяла, попадащ в Списъка на общините в обхвата на селските райони  (Приложение 11) към Условията за кандидатстване. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.



180 BG-RRP-3.004-1758 ИСТРА - РУСЕ ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.21 Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, подт. б) от Условията за кандидатстване по процедурата и

Критерий № 3 за оценка на административното съответствие на предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно извършена служебна проверка в ТР и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията към датата на кандидатстване, кандидатът се представлява от КАТИНА СИЛВИЕВА ДЕНЕВА и

ПЛАМЕН ЯНАКИЕВ ЯНАКИЕВ.

Към предложението за изпълнение на инвестиция е представена Декларация при кандидатстване, попълнена и подписана от КАТИНА СИЛВИЕВА ДЕНЕВА, която не е в цялост -

приложена е само първа и последна страница от Декларацията.

След изпратено уведомление за установени нередовности, не е представена Декларация при кандидатстване (Приложение 2), попълнена и подписана от КАТИНА СИЛВИЕВА ДЕНЕВА.

Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата, Декларацията се попълва и подписва от ВСИЧКИ лица, които са официални представляващи на кандидата и са вписани като

такива в ТР и регистър на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: В случай че след допълнителното им изискване по установения ред

документите по т. 1 – 6 от т. 1. "Критерии за оценка на административното съответствие на предложенията за изпълнение на инвестиция" не бъдат предоставени от кандидата или са

представени, но не съгласно изискванията, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

181 BG-RRP-3.004-1761
ЕТ"ПТБ-Даниела 

Денева"

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



182 BG-RRP-3.004-1766 СБКИ АД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

183 BG-RRP-3.004-1770 АСКОМЕРС ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



184 BG-RRP-3.004-1771 Стеаринос ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

185 BG-RRP-3.004-1775
СИЛВЪР М-2012 

ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 20 за допустимост на кандидата

от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване на припокриването на интервенциите между настоящата инвестиция по Програмата за икономическа

трансформация, финансирана по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, недопустими по настоящата

процедура са микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и

са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.

Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение 11 към Условията за кандидатстване.

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, кандидатът е декларирал категория "микро предприятие".

В т. 1 „Основни данни“ на Формуляра за кандидатстване, в поле „Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)“, кандидатът е посочил за място на изпълнение: с. Корница,

община Гоце Делчев. В резултат на извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е установено, че седалището на

кандидата към датата на кандидатстване също е в с. Корница, община Гоце Делчев, попадащ в Списъка на общините в обхвата на селските райони (Приложение 11) към Условията за

кандидатстване. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

186 BG-RRP-3.004-1777
Екоресурс - 

Харманли ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на

предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от

Формуляра за кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до

„разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.



187 BG-RRP-3.004-1824
АйЕсДи БЪЛГАРИЯ 

ООД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за

допустимост на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години в

зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Микро предприятие ≥ 210 000 лева

Малко предприятие ≥ 750 000 лева

Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 4 от Условията за кандидатстване), кандидатът е отбелязал

категория "средно предприятие". 

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че сумата на реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години е в

размер на 223000 лв. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 за

допустимост на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 5) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година, в зависимост от

категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Микро предприятие ≥ 52 000 лева

Малко предприятие ≥ 187 000 лева

Средно предприятие ≥ 750 000 лева

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 4 от Условията за кандидатстване), кандидатът е отбелязал

категория "средно предприятие". 

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че сумата на реализираните нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година е в размер на 117000 лв. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

188 BG-RRP-3.004-1825 БУТЕР ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



189 BG-RRP-3.004-1830 БГ ПЛАСТ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

190 BG-RRP-3.004-1836 НЕКРАТО ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



191 BG-RRP-3.004-1837
ЛАБ ТЕХНОЛОДЖИ 

ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

192 BG-RRP-3.004-1847 АНДКОМ ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 20 за допустимост на кандидата

от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване на припокриването на интервенциите между настоящата инвестиция по Програмата за икономическа

трансформация, финансирана по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, недопустими по настоящата

процедура са микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и

са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.

Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение 11 към Условията за кандидатстване.

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, кандидатът е декларирал категория "микро предприятие".

В т. 1 „Основни данни“ на Формуляра за кандидатстване, в поле „Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)“,  кандидатът е посочил за място на изпълнение: гр. Пловдив.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване, в поле т. 8.8 „Точният/те адрес/и на стопанския/те обект/и на

крайния получател, където ще се извърши инвестицията (където ще се намират активите, придобити по предложението за изпълнение на инвестиция)“ е посочен следният адрес, на

който ще бъде инсталиран специализирания софтуер за управление на паркинг системи: в сървъра на "Андком" ЕООД в с. Труд, Карловско шосе - комплекс "АНДИ".

След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил разяснение, съгласно което, в т. 1 „Основни данни“ на Формуляра за кандидатстване, в поле

„Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)“ да се счита обл. Пловдив, общ. Марица, с. Труд, Карловско шосе - комплекс "АНДИ".

В резултат на извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е установено, че седалището на кандидата към датата на

кандидатстване също е в с. Труд, община Марица, попадащ в Списъка на общините в обхвата на селските райони на Република България (Приложение 11) към Условията за

кандидатстване. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.



193 BG-RRP-3.004-1855 ДЕЛЕНА ДД ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

194 BG-RRP-3.004-1857 УНИГЛАС ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата въз основа на данни за 2021 г., е 47.99 „Търговия на дребно

извън търговски обекти, некласифицирана другаде“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори,

определени съгласно НСМСП 2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

195 BG-RRP-3.004-1858 ДТ СИСТЕМ ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 43.39 „Други довършителни

строителни дейности“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП 2021-

2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.



196 BG-RRP-3.004-1870 ДИКИ И КО ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

197 BG-RRP-3.004-1871 РУТИЛ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



198 BG-RRP-3.004-1879

УНИВЕРСАЛ 

ДИЗАЙН ИМПЕКС 

ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 68.20 „Даване под наем и

експлоатация на собствени недвижими имоти“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори, определени

съгласно НСМСП 2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

199 BG-RRP-3.004-1890 МИЛЕЙДИ ООД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата, както и

на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за

кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва да са в

съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на

устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата

процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за съответствие на

предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване. Липсата на обоснована

информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното

предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която да е видно как

предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание е от общ характер и не обосновава

съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до нарушаване на

горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на предложението за

изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за

кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до цифровизация на

производствените процеси и до  „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.

200 BG-RRP-3.004-1898
ИНОКС КОМПЛЕКТ 

СИФОНИ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 43.39 „Други довършителни

строителни дейности“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП 2021-

2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.



201 BG-RRP-3.004-1901 ЧУЧУЛИГА ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на

предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от

Формуляра за кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до

цифровизация на производствените процеси и до „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.

202 BG-RRP-3.004-1903 АЛУТЕХНИКС ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



203 BG-RRP-3.004-1908 ЧИНАР - ЛМ ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

204 BG-RRP-3.004-1910 Интерретър ООД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата, както и

на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за

кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва да са в

съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на

устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата

процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за съответствие на

предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване. Липсата на обоснована

информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното

предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която да е видно как

предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание е от общ характер и не обосновава

съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до нарушаване на

горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на предложението за

изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за

кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до цифровизация на

производствените процеси и до  „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.



205 BG-RRP-3.004-1918
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Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

206 BG-RRP-3.004-1922 СТЕМАР М ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



207 BG-RRP-3.004-1923 "БУЛПАПЕР" ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

208 BG-RRP-3.004-1924
ВИА САЛАРИА 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



209 BG-RRP-3.004-1928 ВАРНАПАК ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

210 BG-RRP-3.004-1943 ПЕМА ЕООД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата, както и

на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за

кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва да са в

съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на

устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата

процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за съответствие на

предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване. Липсата на обоснована

информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното

предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която да е видно как

предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание е от общ характер и не обосновава

съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до нарушаване на

горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на предложението за

изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за

кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до цифровизация на

производствените процеси. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.



211 BG-RRP-3.004-1963 МТТВ БГ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

212 BG-RRP-3.004-1966 ТОП МАН ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на

предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от

Формуляра за кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до

цифровизация на производствените процеси и до  „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.



213 BG-RRP-3.004-1969
ДИНАМО - РУСЕВ 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

214 BG-RRP-3.004-1971 ЕКИП - 5 ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



215 BG-RRP-3.004-1975 ОМЗ ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години в

зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Микро предприятие ≥ 210 000 лева

Малко предприятие ≥ 750 000 лева

Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (т.9 "Е-ДЕКЛАРАЦИИ" от Формуляра за кандидатстване), кандидатът е

отбелязал категория "средно предприятие". 

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че сумата на реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години е в

размер на 2219000 лв. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

216 BG-RRP-3.004-1999 ЯНЕВ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



217 BG-RRP-3.004-2002
Импакт Бласт 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

218 BG-RRP-3.004-2004 ТЕХНОСНАБ ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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Кандидатът попада в обхвата на т. 13.2 „Недопустими дейности“ от Условията за кандидатстване по процедурата и не покрива изискванията на Критерий № 5 от т. 3 „Критерии за

оценка на допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“ към „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция“ (Приложение 6 към

Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.2 „Недопустими дейности“ от Условията за кандидатстване по процедурата, с цел гарантиране в максимална степен на спазването на принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, по процедурата няма да се подкрепят дейностите и активите по схемата на ЕС за търговия с емисии. 

След извършена служебна проверка е установено, че кандидатът "ТРУД" АД, ЕИК 117000591, е включен в Регистъра за търговия с квоти за емисии на парникови газове, поддържан от

Европейската комисия:

https://ec.europa.eu/clima/ets/oha.do?form=oha&languageCode=en&account.registryCodes=BG&accountHolder=&installationIdentifier=&installationName=&permitIdentifier=&mainActivityTy

pe=-1&searchType=oha&currentSortSettings=&resultList.currentPageNumber=4&nextList=Next%3E.

Кодът на основна икономическа дейност на кандидата въз основа на данни за 2021 г., определен от Националния статистически институт (НСИ) съгласно „Класификация на

икономическите дейности (КИД-2008)“, е 23.20 „Производство на огнеупорни изделия“, като кандидатът е заявил подкрепа по предложението за изпълнение на инвестиция за същия

код на икономическа дейност. 

В тази връзка дейността, за която "ТРУД" АД кандидатства, попада сред изброените дейности в приложение I към Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, както

следва: „Изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови или порцеланови изделия, с

производствен капацитет над 75 тона дневно“. 

Видно от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване и приложените към него документи, по предложението е предвидено да се закупят активи за повишаване на

капацитета за производство на огнеупорни изделия посредством рационализиране на производствения етап "Изпичане" чрез внедряване на автоматизирани системи за товарене и

придвижване на платформи за огнеупорна продукция.

Съгласно посоченото в предложението, целите на проекта ще бъдат осъществени чрез проектна дейност „Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на

производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет“, чието изпълнение е свързано с придобиването на следните високотехнологични дълготрайни

активи: 1/ Автоматизирана система за товарене на платформи за изпичане на огнеупорна продукция - 1 бр. и 2/ Автоматизирана система за придвижване на платформи за изпичане

на огнеупорна продукция - 1 бр.

Кандидатът е описал още, че производството на огнеупорни изделия преминава през следните технологични етапи: 1. Масоподготовка; 2. Формоване; 3. Изпичане; 4. Разтоварване и

палетизиране. Заложените по предложението активи ще осъществяват връзката от етап Формоване към етап Изпичане като заменят част от работните процеси, осъществявани на

ръка. Автоматизираната система за товарене на платформи за изпичане на огнеупорна продукция ще извършва товарене на огнеупорни изделия от пресите, подаването им към

транспортната лента и нареждането им върху платформите за транспортиране до пещта. Автоматизираната система за придвижване на платформи за изпичане на огнеупорна

продукция ще даде възможност придвижването на платформите да се осъществява с автономно задвижване от пресите до входа на тунелната пещ. 

Във Формуляра за кандидатстване е посочено още, че предвидените за закупуване активи ще допринесат за разширяване на производствения капацитет чрез увеличаване на общия

капацитет по изпичане с 25%.

От гореизложеното е видно, че заложените по предложението за изпълнение на инвестиции активи ще бъдат част от дейностите и активите на кандидата по схемата на ЕС за търговия

с емисии, което попада сред недопустимите дейности по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.
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Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на

предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от

Формуляра за кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до

„разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.
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Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 4 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години в

зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Микро предприятие ≥ 210 000 лева

Малко предприятие ≥ 750 000 лева

Средно предприятие  ≥ 3 000 000 лева

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, кандидатът е отбелязал категория "микро предприятие". 

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че сумата на реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години е в

размер на 196000 лв. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.
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1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на предложението за

изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за

кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до цифровизация на

производствените процеси. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата, както и

на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за

кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва да са в

съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на

устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата

процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за съответствие на

предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване. Липсата на обоснована

информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното

предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която да е видно как

предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание е от общ характер и не обосновава

съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до нарушаване на

горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



224 BG-RRP-3.004-2050
Хидросъоръжения 

ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.21 Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, подт. б) от Условията за кандидатстване по процедурата и

Критерий № 3 за оценка на административното съответствие на предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно извършена служебна проверка в ТР и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията към датата на кандидатстване, кандидатът се представлява от Любомир Георгиев Модев и Янаки

Христов Янакиев.

Към предложението за изпълнение на инвестиция НЕ е представена Декларация при кандидатстване (Приложение 2), попълнена и подписана от Янаки Христов Янакиев, в качеството

му на лице с право да представлява кандидата, съгласно публично оповестената информация в ТР и РЮЛНЦ.

Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата, Декларацията се попълва и подписва от ВСИЧКИ лица, които са официални представляващи на кандидата и са вписани като

такива в ТР и регистър на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно.

След изпратено уведомление за установени нередовности отново не е представена Декларация при кандидатстване (Приложение 2), попълнена и подписана от Янаки Христов

Янакиев.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: В случай че след допълнителното им изискване по установения ред

документите по т. 1 – 6 от т. 1. "Критерии за оценка на административното съответствие на предложенията за изпълнение на инвестиция" не бъдат предоставени от кандидата или са

представени, но не съгласно изискванията, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.
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Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

227 BG-RRP-3.004-2059
ЕПОЗИД БГ ВАРНА 

ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 12 за допустимост на кандидата от Критерии и

методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.2, подт. 4) от Условията за кандидатстване, недопустими са кандидати, попадащи в обхвата на посочените в Приложение 3.А ограничения, произтичащи от избрания режим на

държавна/минимална помощ, както следва:

- Кандидатите не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране, в случай че попадат в забранителните режими съгласно чл. 1, пар. 3 на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014

и по-конкретно, ако икономическата дейността, за която кандидатстват, се отнася до сектор „корабостроене“ при избран режим „регионална инвестиционна помощ“.

В т. 2 "Данни за кандидата" от Формуляра за кандидатстване е посочено, че основната икономическата дейност на кандидата, както и икономическата дейност, за която е заявена подкрепа по настоящата

процедура, попадат в код 33.15 „Ремонт и поддържане на плавателни съдове“ съгласно Класификация на икономическите дейности (КИД-2008). Видно от информацията, представена в т. 3 „План за

изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за кандидатстване, по предложението за изпълнение на инвестиция са заявени за финансиране дейности по ремонт и поддържане на плавателни съдове,

корабостроене на всички видове плаващи съоръжения и преустройство на кораби. В т. 6 „Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване е посочено, че предложението ще се изпълнява при условията на режим

„регионална инвестиционна помощ“, като са заложени за закупуване следните активи: „Четиривалова машина за огъване“ и „Кантираща машина“. 

От наличната във Формуляра за кандидатстване информация не може да се прецени дали кандидатът попада извън посоченото ограничение в Условията за кандидатстване по процедурата. Поради това, до

кандидата е изпратено уведомление за представяне на разяснение дали икономическата дейност, за която е заявена подкрепа по предложението за изпълнение на инвестиция, попада в сектор

„корабостроене“ по смисъла на определението, дефинирано в Рамката за държавната помощ за корабостроенето (съгласно забележка в подлиния № 3 към т. I.3, буква А) на Приложение 3.А „Изисквания,

свързани с правилата за „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 и „минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013“ към Условията

за кандидатстване по процедурата).

В рамките на законоустановения срок кандидатът представя разяснение, съгласно което предвидената за закупуване четиривалова машина за огъване ще позволи производството на тръбопроводи като

тръби за високо налагане, вилкови тръби, различни заоблени детайли за корпуси, специализирани тръби за всмукване на води или материали и др. Кантиращата машина ще служи за кантиране на дървени

елементи, които се използват при мебелировката на плавателни съдове. Кандидатът пояснява още, че предвидените инвестиции по проекта ще бъдат доставени и въведени в експлоатация в базата в гр.

Провадия, където под никаква форма не може да се извършва корабостроене или ремонт на плавателни съдове, предвид не наличието на водни плавателни канали или обекти в близост, липсата на подемна

техника или каквито и да е условия да приемем, че дейността на фирмата е свързана със строителство и/или ремонт плавателни съдове, попадащи в определението на Рамката. 

Допълнително, кандидатът заявява, че „Епозид БГ Варна“ ЕООД може да бъде изпълнител на част от дейностите при изграждане или ремонт на плавателни съдове, но единствено като подизпълнител на

корабостроителници или кораборемонтни заводи, като посочва, че дружеството-кандидат не е корабостроително или кораборемонтно предприятие, а дружество за производство, монтаж и ремонт на метални

конструкции и съоръжения.

Информацията в така представеното разяснение е противоречива и не се потвърждава от служебно предоставените данни от НСИ/Мониторстат, от които е видно, че през последните три финансови години

(2019 г., 2020 г. и 2021 г.) осъществяваната от кандидата икономическа дейност попада в КИД 33.15 „Ремонт и поддържане на плавателни съдове“, като предприятието не е отчитало приходи от

допълнителни икономически дейности, включително и такива, свързани с производство, монтаж и ремонт на метални конструкции и съоръжения, попадащи в раздел 25 „Производство на метални изделия,

без машини и оборудване“ съгласно Класификация на икономическите дейности (КИД-2008). 

С оглед на горното, посоченото от кандидата твърдение, че икономическата дейност, за която е заявена подкрепа по предложението за изпълнение на инвестиция, не попада в сектор „корабостроене“, не се

потвърждава както от информацията представена във Формуляра за кандидатстване и в допълнителното разяснение, така и от извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат. В тази връзка, не може да

се установи по категоричен начин, че кандидатът не попада в обхвата на забранителните режими съгласно чл. 1, пар. 3 на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на допустимостта на кандидата,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.
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Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

229 BG-RRP-3.004-2074
"Силвър Лайт 

Пикчърс" ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



230 BG-RRP-3.004-2075 ЕСЕНСЛАБ ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.21 Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, подт. г) от Условията за кандидатстване по процедурата и

Критерий № 5 за оценка на административното съответствие на предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

В представената към предложението за изпълнение на инвестиция Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия не е попълнена

информацията в т.1 относно статута на предприятието-кандидат, а именно: „независимо предприятие“ или „предприятие-партньор“ и/или „свързано предприятие“

След изпратено уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил нова, коректно попълнена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките

и средните предприятия.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: В случай че след допълнителното им изискване по установения ред

документите по т. 1 – 6 от т. 1. "Критерии за оценка на административното съответствие на предложенията за изпълнение на инвестиция" не бъдат предоставени от кандидата или са

представени, но не съгласно изискванията, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

231 BG-RRP-3.004-2082 СОЛАР - Д ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на

предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от

Формуляра за кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до

цифровизация на производствените процеси. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.

232 BG-RRP-3.004-2091
АЗИМУТ ИНВЕСТ 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



233 BG-RRP-3.004-2107

КОЛБИС-

МЕЖДУНАРОДЕН 

ТРАНСФЕР АД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

234 BG-RRP-3.004-2110
РЕСАЙКЪЛ 

КОМПАНИ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 46.77 „Търговия на едро с

отпадъци и скрап“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП 2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

235 BG-RRP-3.004-2111
ОГРАДНИ 

СИСТЕМИ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на

предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от

Формуляра за кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до

цифровизация на производствените процеси. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.



236 BG-RRP-3.004-2113
ЕСТЕЛ ПРОДУКТИ 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

237 BG-RRP-3.004-2115 ГЕРИС ГЛАС ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



238 BG-RRP-3.004-2119
БЕСИ МИЙТ АК 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 47.76 „Търговия на едро с

химични вещества и продукти“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП

2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

239 BG-RRP-3.004-2121

ВАКОМ 

АДВЪРТАЙЗИНГ 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



240 BG-RRP-3.004-2132 ДЯКОВ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

241 BG-RRP-3.004-2133 2 ПО 2 ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



242 BG-RRP-3.004-2134 БИОМАГИЯ ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

243 BG-RRP-3.004-2135
ДОНИДО МАШИН 

ИНДЪСТРИ АД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



244 BG-RRP-3.004-2147 П К Т ЕООД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 4 за допустимост на кандидата от

Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години в зависимост от

категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Микро предприятие ≥ 210 000 лева

Малко предприятие ≥ 750 000 лева

Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, кандидатът е декларирал категория "микро предприятие". 

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че сумата на реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години е в размер на 114000 лв. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на допустимостта на кандидата,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 за допустимост на кандидата от

Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 5) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година, в зависимост от категорията на предприятието-

кандидат, както следва:

Микро предприятие ≥ 52 000 лева

Малко предприятие ≥ 187 000 лева

Средно предприятие ≥ 750 000 лева

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, кандидатът е декларирал категория "микро предприятие". 

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че сумата на реализираните нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година е в размер на 16000 лв. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на допустимостта на кандидата,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

3. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на предложението за

изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за

кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до „разширяване на

производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.

245 BG-RRP-3.004-2155 Алтерко Роботикс

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



246 BG-RRP-3.004-2156 КЛЕВРЕТ ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на

предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от

Формуляра за кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до

„разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.

247 BG-RRP-3.004-2157
СИНЕМА САУНД 

СЪРВИСИЗ ЕАД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата, както и

на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за

кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва да са в

съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на

устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата

процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за съответствие на

предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване. Липсата на обоснована

информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното

предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която да е видно как

предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание е от общ характер и не обосновава

съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до нарушаване на

горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на предложението за

изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за

кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до цифровизация на

производствените процеси. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.



248 BG-RRP-3.004-2161 АНА ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

249 BG-RRP-3.004-2168
АНДИ 

МОНИТОРИНГ ООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 20 за допустимост на кандидата

от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване на припокриването на интервенциите между настоящата инвестиция по Програмата за икономическа

трансформация, финансирана по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, недопустими по настоящата

процедура са микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и

са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.

Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение 11 към Условията за кандидатстване.

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, кандидатът е декларирал категория "микро предприятие".

В т. 1 „Основни данни“ на Формуляра за кандидатстване, в поле „Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)“, кандидатът е посочил за място на изпълнение: с. Труд, община

Марица. В резултат на извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е установено, че седалището на кандидата към датата

на кандидатстване също е в с. Труд, община Марица, попадащ в Списъка на общините в обхвата на селските райони (Приложение 11) към Условията за кандидатстване. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

250 BG-RRP-3.004-2175 ДАС ПРИНТ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.21 Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, подт. а) от Условията за кандидатстване по процедурата и

Критерии № 1 и № 2 за оценка на административното съответствие на предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за

изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно извършена служебна проверка в ТР и РЮЛНЦ към датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиции е установено, че кандидатът се представлява от

ИВАЙЛО СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ.

Формулярът за кандидатстване e подписан с КЕП с автор ИВАЙЛО СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ и титуляр юридическото лице ЕТ "ДАС - С - СТОЯН ЙОРДАНОВ", което е различно от кандидата

и не е изрично упълномощено за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция.

След изпратено уведомление за установени нередовности не е представено Изрично пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция (Приложение 1), с

което се упълномощава титулярът на Квалифицирания електронен подпис - ЕТ "ДАС - С - СТОЯН ЙОРДАНОВ", с който е подписано предложението.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: В случай че след допълнителното им изискване по установения ред

документите по т. 1 – 6 от т. 1. "Критерии за оценка на административното съответствие на предложенията за изпълнение на инвестиция" не бъдат предоставени от кандидата или са

представени, но не съгласно изискванията, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.



251 BG-RRP-3.004-2181
МЕТАЛ АМБАЛАЖ 

ТРЕЙДИНГ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

252 BG-RRP-3.004-2182 СКАЙ ИНВЕСТ ООД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за

допустимост на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години в

зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Микро предприятие ≥ 210 000 лева

Малко предприятие ≥ 750 000 лева

Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (т. "Е-ДЕКЛАРАЦИИ" от Формуляра за кандидатстване), кандидатът е отбелязал

категория "средно предприятие". 

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че сумата на реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години е в

размер на 2913000 лв. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за

допустимост на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата въз основа на данни за 2021 г., е 46.77 „Търговия на едро с

отпадъци и скрап“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП 2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.



253 BG-RRP-3.004-2185 МЕГАХИМ АД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на

предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от

Формуляра за кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до

цифровизация на производствените процеси. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.

254 BG-RRP-3.004-2196

ХЛЕБНИ И 

СЛАДКАРСКИ 

ИЗДЕЛИЯ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



255 BG-RRP-3.004-2197
БИЗНЕС СПЕКТЪР 

ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

256 BG-RRP-3.004-2199
ТРЕЖЪР 

СЕКЮРИТИ ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 46.90 „Неспециализирана

търговия на едро“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП 2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.



257 BG-RRP-3.004-2201
ТЕРМАДВАЙС 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

258 BG-RRP-3.004-2210
ВАГОНЕН ЗАВОД- 

ИНТЕРКОМ АД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



259 BG-RRP-3.004-2214
МЕБЕЛИ ДИМОВ 

ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

260 BG-RRP-3.004-2218 "План Ей" ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.21 Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, подт. в) от Условията за кандидатстване по процедурата и

Критерий № 4 за оценка на административното съответствие на предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно извършена служебна проверка в ТР и регистър на ЮЛНЦ към датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция е установено, че кандидатът се

представлява от АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ЙОВЧЕВ.

Към Формуляра за кандидатстване НЕ е представена Декларация за държавни/минимални помощи (Приложение 3), попълнена и подписана от лицето, което е официален

представляващ на кандидата и е вписано като такова в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ.

След изпратено уведомление за установени нередовности отново не е представена Декларация за държавни/минимални помощи (Приложение 3) от АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ЙОВЧЕВ.

Представено е единствено Приложение 3.2. "Данни за получена минимална помощ".

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: В случай че след допълнителното им изискване по установения ред

документите по т. 1 – 6 от т. 1. "Критерии за оценка на административното съответствие на предложенията за изпълнение на инвестиция" не бъдат предоставени от кандидата или са

представени, но не съгласно изискванията, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.



261 BG-RRP-3.004-2219 НАССЕР ЕООД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 за

допустимост на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 5) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година, в зависимост от

категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Микро предприятие ≥ 52 000 лева

Малко предприятие ≥ 187 000 лева

Средно предприятие ≥ 750 000 лева

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, кандидатът е декларирал категория "микро предприятие". 

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че сумата на реализираните нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година е в размер на 6000 лв. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за

допустимост на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 47.23 „Търговия на дребно

с риба и други морски храни“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП

2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

3. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване

по процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



262 BG-RRP-3.004-2220 Фогелбуш ЕООД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за

допустимост на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години в

зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Микро предприятие ≥ 210 000 лева

Малко предприятие ≥ 750 000 лева

Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (т. "Е-ДЕКЛАРАЦИИ" от Формуляра за кандидатстване), кандидатът е отбелязал

категория "средно предприятие". 

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че сумата на реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години е в

размер на 2810000 лв. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 9 за

допустимост на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 5) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година, в зависимост от

категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Микро предприятие ≥ 52 000 лева

Малко предприятие ≥ 187 000 лева

Средно предприятие ≥ 750 000 лева

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (т. "Е-ДЕКЛАРАЦИИ" от Формуляра за кандидатстване), кандидатът е отбелязал

категория "средно предприятие". 

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че сумата на реализираните нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година е в размер на 664000 лв. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

263 BG-RRP-3.004-2228
САШО ТАСКОВ 

ООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 20 за допустимост на кандидата

от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване на припокриването на интервенциите между настоящата инвестиция по Програмата за икономическа

трансформация, финансирана по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, недопустими по настоящата

процедура са микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и

са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.

Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение 11 към Условията за кандидатстване.

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, кандидатът е декларирал категория "микро предприятие".

В т. 1 „Основни данни“ на Формуляра за кандидатстване, в поле „Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)“, кандидатът е посочил за място на изпълнение: гр. Радомир. В

резултат на извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е установено, че седалището на кандидата към датата на

кандидатстване също е в гр. Радомир, попадащ в Списъка на общините в обхвата на селските райони на Република България (Приложение 11) към Условията за кандидатстване. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.
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Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

265 BG-RRP-3.004-2243
Топ Електрик 

Солюшънс ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 46.73 „Търговия на едро с

дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални

приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП 2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.
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ЕТ АЛКОМ - 

МИХАИЛ 

МИХАЙЛОВ

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

267 BG-RRP-3.004-2250
ИНДЪСТРИАЛ 

ЛАЙТИНГ ЕООД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата, както и

на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за

кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва да са в

съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на

устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата

процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за съответствие на

предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване. Липсата на обоснована

информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното

предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която да е видно как

предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание е от общ характер и не обосновава

съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до нарушаване на

горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на предложението за

изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за

кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до цифровизация на

производствените процеси. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.



268 BG-RRP-3.004-2264
ТРАНСКЕЙБЪЛ ТВ 

ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

269 BG-RRP-3.004-2267
ГЕОКОНСТРУКТ 

ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



270 BG-RRP-3.004-2276 МАПЕКС АД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

271 BG-RRP-3.004-2278 ПАУЪР КРИС ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 4 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години в

зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Микро предприятие ≥ 210 000 лева

Малко предприятие ≥ 750 000 лева

Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, кандидатът е декларирал категория "микро предприятие". 

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че сумата на реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години е в

размер на 136000 лв. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

272 BG-RRP-3.004-2286 АРИЯ СЕНС ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.21 Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, подт. в) от Условията за кандидатстване по процедурата и

Критерий № 4 за оценка на административното съответствие на предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно извършена служебна проверка в ТР и регистър на ЮЛНЦ към датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция е установено, че кандидатът се

представлява от ДЕТЕЛИН ИЛИЕВ САВОВ и СИМЕОН ЖАН ЛЕВИ. 

Към предложението за изпълнение на инвестиция НЕ е представена Декларация за държавни/минимални помощи (Приложение 3), попълнена и подписана от някое от лицата, които

са официални представляващи на кандидата и са вписани като такива в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ.

След изпратено уведомление за установени нередовности отново не е представена Декларация за държавни/минимални помощи (Приложение 3), попълнена и подписана от лице,

което е официален представляващ на кандидата. Представено е единствено Приложение 3.2. "Данни за получена минимална помощ".

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: В случай че след допълнителното им изискване по установения ред

документите по т. 1 – 6 от т. 1. "Критерии за оценка на административното съответствие на предложенията за изпълнение на инвестиция" не бъдат предоставени от кандидата или са

представени, но не съгласно изискванията, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.



273 BG-RRP-3.004-2288
КОНСЕПТ СТУДИО 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

274 BG-RRP-3.004-2294 БЕЙКЪРС ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



275 BG-RRP-3.004-2298 КЗУ-ЗЛМК ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

276 BG-RRP-3.004-2301 ТЕХНОЛИФТ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



277 BG-RRP-3.004-2303 ДИСКРЕТ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

278 BG-RRP-3.004-2306 РОДИЗ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



279 BG-RRP-3.004-2316
Винтидж Аппс 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

280 BG-RRP-3.004-2324
ЕТ РАЯ КОЕВА-

ВЪЛКОВА

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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Марти-Дени Груп 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

282 BG-RRP-3.004-2340
УЮТ МЕБЕЛ 81 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на

предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от

Формуляра за кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до

цифровизация на производствените процеси и до  „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.

284 BG-RRP-3.004-2352 АРХИО ЕООД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата, както и

на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за

кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва да са в

съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на

устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата

процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за съответствие на

предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване. Липсата на обоснована

информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното

предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която да е видно как

предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание е от общ характер и не обосновава

съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до нарушаване на

горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на предложението за

изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за

кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до „разширяване на

производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.



285 BG-RRP-3.004-2359 РУДИ АН ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

286 BG-RRP-3.004-2363 ОСКАР - ЕЛ ЕООД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 21 Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, подт. е) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 7 за оценка на

административното съответствие на предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Към предложението за изпълнение на инвестиция не са представени оферти за активите, заложени по бюджетни редове: 1.1 „Автоматична газова пожарогасителна и пожароизвестителна система“; 1.2 „Източник на

непрекъсваемо електрическо захранване (UPS) - 3 бр.“; 1.3 „Електромеханична гилотина“; 1.4 „Хидравличен абкант“; 1.5. „Машина за маркиране на проводници“ и 2.1. „Специализиран софтуер за автоматизиране процеса

на проектиране.“ от т. Бюджет на Формуляра за кандидатстване.

След изпратено уведомление за установени нередовности е представен отговор, който е подписан с КЕП с автор Петко Димов Кроснев и титуляр КЕЙ ПИ ЕНД ДЖИ ЕООД - юридическо лице, различно от кандидата. Към

предложението за изпълнение на инвестиция, както и към отговора на уведомлението за установени нередовности, не е представено изрично пълномощно, с което се упълномощава титуляра на Квалифицирания

електронен подпис - КЕЙ ПИ ЕНД ДЖИ ЕООД, да подпише отговора от кандидата.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: В случаите когато след допълнителното им изискване за нито един актив не са представени/не са представени

съгласно изискванията документите по т. 7 от т. 1. "Критерии за оценка на административното съответствие на предложенията за изпълнение на инвестиция", предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата, както и на Критерий №

4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва да са в съответствие с принципа за

„ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на

Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест

екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за съответствие на предложението с всяка 

една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за

кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която да е видно как предвидените за

изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по

проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до нарушаване на горепосочените цели не

представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на допустимостта на предложението за

изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



287 BG-RRP-3.004-2376
Ънбелийвъбъл 

Диджитъл ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

288 BG-RRP-3.004-2377
"АВАНГАРД БИЛД" 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на

предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от

Формуляра за кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до

цифровизация на производствените процеси. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.

289 BG-RRP-3.004-2383 ИСИОМ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на

предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от

Формуляра за кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до

цифровизация на производствените процеси и до  „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.



290 BG-RRP-3.004-2386
"Чистота Тетевен" 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на

предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от

Формуляра за кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до

цифровизация на производствените процеси.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.

291 BG-RRP-3.004-2388

ИНСТИТУТ ЗА 

КЛИНИЧНИ 

ЕКСПЕРТИЗИ - 

БЪЛГАРИЯ ИЕС - 

БЮЛГАРИ АД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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ИНТРО ДЕКОРИ 

ГРУП ЕООД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата, както и

на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за

кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва да са в

съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на

устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата

процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за съответствие на

предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване. Липсата на обоснована

информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното

предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която да е видно как

предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание е от общ характер и не обосновава

съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до нарушаване на

горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на предложението за

изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за

кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до цифровизация на

производствените процеси и до  „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.

293 BG-RRP-3.004-2391 МИРА МАР 08 ООД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 21 Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, подт. б) от Условията за кандидатстване по процедурата и

Критерий № 3 за оценка на административното съответствие на предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно извършена служебна проверка в ТР и регистър на ЮЛНЦ към датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция е установено, че кандидатът се

представлява от ЙОРДАН БОЖИДАРОВ ДЪБОВ и ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА ДЪБОВА. 

Към предложението за изпълнение на инвестиция НЕ е представена Декларация при кандидатстване – попълнена по образец (Приложение 2) и подписана от лицето ЙОРДАН

БОЖИДАРОВ ДЪБОВ, официален представляващ на кандидата и вписано като такова в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ.

След изпратено уведомление за установени нередовности не е представена Декларация при кандидатстване (Приложение 2), попълнена и подписана от ЙОРДАН БОЖИДАРОВ ДЪБОВ.

Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата, Декларацията се попълва и подписва от ВСИЧКИ лица, които са официални представляващи на кандидата и са вписани като

такива в ТР и регистър на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: В случай че след допълнителното им изискване по установения ред

документите по т. 1 – 6 от т. 1. "Критерии за оценка на административното съответствие на предложенията за изпълнение на инвестиция" не бъдат предоставени от кандидата или са

представени, но не съгласно изискванията, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 21 Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, подт. е) от Условията за кандидатстване по процедурата и

Критерий № 7 за оценка на административното съответствие на предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Към предложението за изпълнение на инвестиция е представена оферта от "Екзалто" ЕООД за единствения заложен от кандидата актив в т. "Бюджет" на Формуляра за кандидатстване

- " Автоматична машина за производство на напитки", която не съдържа един от задължителните реквизити, указани в т. 21, буква е/ от Условията за кандидатстване по процедурата,

а именно: вид на валутата.

След изпратено уведомление за установени нередовности не е представена оферта за горепосочения актив в законоустановения срок. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: В случаите когато след допълнителното им изискване за нито един актив

не са представени/не са представени съгласно изискванията документите по т. 7 от т. 1. "Критерии за оценка на административното съответствие на предложенията за изпълнение на

инвестиция", предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.
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1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за

допустимост на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 73.11 „Дейност на

рекламни агенции“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП 2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на

предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от

Формуляра за кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до

цифровизация на производствените процеси.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.

295 BG-RRP-3.004-2410
ФАЙН ДИЗАЙН И 

ПАРТНЬОРИ ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 74.10 „Специализирани

дейности в областта на дизайна“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП

2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.



296 BG-RRP-3.004-2414 Бред Ленд ЕООД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата, както и

на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за

кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва да са в

съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на

устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата

процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за съответствие на

предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване. Липсата на обоснована

информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното

предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която да е видно как

предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание е от общ характер и не обосновава

съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до нарушаване на

горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на предложението за

изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за

кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до цифровизация на

производствените процеси и до  „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.
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Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

Представеното в т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” описание е неотносимо към предвидените за придобиване активи, заложени в т.

6 Бюджет на Формуляра за кандидатстване. Съгласно съдържанието в т. 8.6 „ Избраната за закупуване роботизирана заваръчна система - е най-добрата налична технология в този

ценови сегмент. Разполага с модерни компоненти, енергоспестяващи електронни компоненти, които генерират изключително ниски нива на шум.“. Видно от т.6 Бюджет на Формуляра

за кандидатстване, предвидената инвестиция е за Производствена линия за тихи напитки, Ръчноводим електрокар високоповдигач, Електрическа количка, Електрически стакер и

електрокар.

Предвид установеното несъответствие не може да се приеме, че кандидатът е представил обоснована информация, от която да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в

съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“

Останалата част от представеното във Формуляра за кандидатстване описание е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за

закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

298 BG-RRP-3.004-2418
МЕДИКО ПЛЮС-1 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



299 BG-RRP-3.004-2420
МЕДИКЪЛ КЕАР 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

300 BG-RRP-3.004-2426 ИНФИНИТУС ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата въз основа на данни за 2021 г., е 70.22 „Консултантска

дейност по стопанско и друго управление“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори, определени

съгласно НСМСП 2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

301 BG-RRP-3.004-2427 НЮСТРОЙ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата въз основа на данни за 2021 г., е 46.77 „Търговия на едро с

отпадъци и скрап“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП 2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.



302 BG-RRP-3.004-2438 ДАК-22 ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

303 BG-RRP-3.004-2442
МИНЕРАЛНА ВОДА 

КНЯЖЕВО ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



304 BG-RRP-3.004-2443 иКЕН ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 4) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 4 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години в

зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Микро предприятие ≥ 210 000 лева

Малко предприятие ≥ 750 000 лева

Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

В т.3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, кандидатът е декларирал категория "микро предприятие". 

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че сумата на реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години е в

размер на 205000 лв. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

305 BG-RRP-3.004-2444
МАРИНА ТЕКС 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на

предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от

Формуляра за кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до

„разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.

306 BG-RRP-3.004-2446

ЛИОН 

ТЕХНОЛОДЖИС 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



307 BG-RRP-3.004-2448
ТИТА-КОНСУЛТ 

ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

308 BG-RRP-3.004-2450 ХОУМСТОКС ЕООД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата, както и

на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за

кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва да са в

съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на

устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата

процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за съответствие на

предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване. Липсата на обоснована

информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното

предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която да е видно как

предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание е от общ характер и не обосновава

съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до нарушаване на

горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на предложението за

изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за

кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до цифровизация на

производствените процеси. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.
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Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 3 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

След извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ е установено, че кандидатът е регистриран на 11.11.2021 г.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

310 BG-RRP-3.004-2463 ДИЕЗ МЕДИЯ ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.
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1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост на кандидата от

Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа дейност в определените

национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които са изрично посочени в Условията за

кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се

установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата въз основа на данни за 2021 г., е 46.22 „Търговия на едро с цветя и растения“, като

същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП 2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на допустимостта на кандидата,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата, както и

на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за

кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва да са в

съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на

устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата

процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за съответствие на

предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване. Липсата на обоснована

информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното

предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която да е видно как

предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание е от общ характер и не обосновава

съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до нарушаване на

горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

312 BG-RRP-3.004-2481

КРИСТАЛ БОЛ 

ПРОДАКШЪНС 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на

предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от

Формуляра за кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до

цифровизация на производствените процеси и до  „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.



313 BG-RRP-3.004-2491 ТЕО КНИТ ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 20 за допустимост на кандидата

от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 11.2, подт. 2) от Условията за кандидатстване, с оглед избягване на припокриването на интервенциите между настоящата инвестиция по Програмата за икономическа

трансформация, финансирана по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, недопустими по настоящата

процедура са микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и

са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.

Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение 11 към Условията за кандидатстване.

В т. 3 от Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, кандидатът е декларирал категория "микро предприятие".

В т. 1 „Основни данни“ на Формуляра за кандидатстване, в поле „Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)“, кандидатът е посочил за място на изпълнение: гр. Гоце

Делчев. В резултат на извършена служебна проверка в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е установено, че седалището на кандидата към датата

на кандидатстване също е в гр. Гоце Делчев, попадащ в Списъка на общините в обхвата на селските райони  (Приложение 11) към Условията за кандидатстване. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

314 BG-RRP-3.004-2495 ГОЛДИ-2000 ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на

предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от

Формуляра за кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до

цифровизация на производствените процеси. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.

315 BG-RRP-3.004-2499 МЕЧ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на

предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от

Формуляра за кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до

„разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.



316 BG-RRP-3.004-2503 ИНТЕРСОУРС ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

317 BG-RRP-3.004-2504 АТМ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



318 BG-RRP-3.004-2508

ДЪ НАЧЪРАЛ 

АДВЕНЧЪР 

КОМПАНИ ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 79.12 „Туроператорска

дейност“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП 2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

319 BG-RRP-3.004-2511 ТЕХНО АКТАШ АД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 21 Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, подт. б) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 3 за оценка на

административното съответствие на предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно извършена служебна проверка в ТР и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията към датата на кандидатстване, кандидатът се представлява от лицето ШАХАП АКТАШ. 

Към предложението за изпълнение на инвестиция НЕ е представена Декларация при кандидатстване (Приложение 2), попълнена и подписана от ШАХАП АКТАШ, в качеството му на лице с право да представлява кандидата,

съгласно публично оповестената информация в ТР и РЮЛНЦ.

Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата, Декларацията се попълва и подписва от ВСИЧКИ лица, които са официални представляващи на кандидата и са вписани като такива в ТР и регистър на ЮЛНЦ (вкл.

прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват заедно и/или поотделно.

След изпратено уведомление за установени нередовности отново не е представена Декларация при кандидатстване (Приложение 2), попълнена и подписана от ШАХАП АКТАШ.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: В случай че след допълнителното им изискване по установения ред документите по т. 1 – 6 от т. 1. "Критерии за

оценка на административното съответствие на предложенията за изпълнение на инвестиция" не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, предложението за изпълнение на

инвестиция се отхвърля.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 21 Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, подт. в) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 4 за оценка на

административното съответствие на предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно извършена служебна проверка в ТР и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията към датата на кандидатстване, кандидатът се представлява от лицето ШАХАП АКТАШ. 

Към предложението за изпълнение на инвестиция не е представена Декларация за държавни/минимални помощи, попълнена по образец (Приложение 3) и подписана от лицето, което е официален представляващ на

кандидата и е вписанo като такова в ТР и РЮЛНЦ.

След изпратено уведомление за установени нередовности отново не е представена Декларация за държавни/минимални помощи (Приложение 3), попълнена и подписана от лицето, което е официален представляващ на

кандидата - ШАХАП АКТАШ. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: В случай че след допълнителното им изискване по установения ред документите по т. 1 – 6 от т. 1. "Критерии за

оценка на административното съответствие на предложенията за изпълнение на инвестиция" не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, предложението за изпълнение на

инвестиция се отхвърля.

3. Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 21 Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, подт. г) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 5 за оценка на

административното съответствие на предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Към предложението за изпълнение на инвестиция не е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, попълнена по образец (Приложение 4) и подписана от

лицето, което е официален представляващ на кандидата и е вписанo като такова в ТР и РЮЛНЦ - ШАХАП АКТАШ.

След изпратено уведомление за установени нередовности отново не е представена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 4), попълнена и подписана от

лицето, което е официален представляващ на кандидата - ШАХАП АКТАШ.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: В случай че след допълнителното им изискване по установения ред документите по т. 1 – 6 от т. 1. "Критерии за

оценка на административното съответствие на предложенията за изпълнение на инвестиция" не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, предложението за изпълнение на

инвестиция се отхвърля.



320 BG-RRP-3.004-2516
"ЕС ТИ ЗАГОРА" 

ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

321 BG-RRP-3.004-2519
"ТЕХНОГЛАС БГ" 

ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за допустимост

на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата въз основа на данни за 2021 г., е 47.52 „Търговия на дребно с

железария, бои и плоско стъкло“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП

2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.



322 BG-RRP-3.004-2527 ЕКОТЕКС 1 ООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

323 BG-RRP-3.004-2530 "ШЕНПЛАСТ" ЕООД

1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за

допустимост на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 41.20 „Строителство на

жилищни и нежилищни сгради“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП

2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване

по процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

3. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на

предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от

Формуляра за кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до

цифровизация на производствените процеси и до  „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.
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1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата, както и

на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за

кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва да са в

съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на

устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата

процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за съответствие на

предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване. Липсата на обоснована

информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното

предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която да е видно как

предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание е от общ характер и не обосновава

съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до нарушаване на

горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на предложението за

изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за

кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до цифровизация на

производствените процеси и до  „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на допустимостта на

предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.
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1. Кандидатът не отговаря на изискванията по т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 10 за

допустимост на кандидата от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа

дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), които

са изрично посочени в Условията за кандидатстване. Кодът на основна икономическа дейност на кандидата се проверява въз основа на данни за 2021 г. посредством служебна

проверка от НСИ/Мониторстат. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. е недопустим,

предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля.

Извършената служебна проверка в НСИ/Мониторстат установи, че кодът на основна икономическа дейност на кандидата, въз основа на данни за 2021 г., е 41.20 „Строителство на

жилищни и нежилищни сгради“, като същият не попада сред изброените в Условията за кандидатстване национални и регионални приоритетни сектори, определени съгласно НСМСП

2021-2027.

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.2. Критерии за оценка на

допустимостта на кандидата, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване

по процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

3. Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 Допустими дейности, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 6 за допустимост на

предложението за изпълнение на инвестиция от Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел II, подт. 1) от Условията за кандидатстване, кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от

Формуляра за кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси; И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Във Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил достатъчно обоснована информация, която да дава увереност, че предвидените за закупуване активи ще доведат до

цифровизация на производствените процеси и до  „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“. 

С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция, то се отхвърля“.
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Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.

326 BG-RRP-3.004-2535 "АЛ МАКС” ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.



327 BG-RRP-3.004-2536
КАБ ФАКТОРИ 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията по т.13.1 „Допустими дейности“, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване по

процедурата, както и на Критерий № 4 за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция от Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на

инвестиция (Приложение 6 към Условията за кандидатстване):

Съгласно т. 13.1, раздел I, подт. 2) и т. 16 „Приложими хоризонтални принципи“, подт. 1) от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на инвестиции

следва да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, залегнал в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). Посоченият принцип изисква всички

предвидени инвестиции (дейности и активи) по настоящата процедура да НЕ водят до значителни вреди за следните шест екологични цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За удостоверяване на съответствието на инвестицията с принципа по подт. 1) от т.16 при подаване на предложението кандидатите следва задължително да представят информация за

съответствие на предложението с всяка една от шестте екологични цели в т. 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за

кандидатстване. Липсата на обоснована информация във Формуляра за кандидатстване, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на

значителни вреди“, е основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.

В т. 8 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение” на Формуляра за кандидатстване, кандидатът не е представил обоснована информация, от която

да е видно как предвидените за изпълнение дейности са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“. Представеното във Формуляра за кандидатстване описание

е от общ характер и не обосновава съответствието на дейностите по проекта и предвидените за закупуване активи с горепосочените шест екологични цели.

Декларирането на обстоятелства, че предвидените за изпълнение дейности по проекта и предвидените за закупуване активи нямат отношение към/не предвиждат и/или не водят до

нарушаване на горепосочените цели не представлява обоснована информация, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни

вреди“.

Съгласно Приложение 6 „Критерии и методология за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции”: „При несъответствие с изискванията по т.3. „Критерии за оценка на

допустимостта на предложението за изпълнение на инвестиция“, предложението се отхвърля“.


