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1 BG-RRP-3.004-0142
МЕТАЛСТРОЙ 

БУРГАС 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 предвиденият за закупуване актив ще доведе 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 BG-RRP-3.004-0458 РОБСОВ 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“.

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



3 BG-RRP-3.004-0482 ХОСВИТАЛ 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“.

4 BG-RRP-3.004-0682 МАРИМЕКС 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 предвиденият за закупуване актив ще доведе 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“.



5 BG-RRP-3.004-0747 АЛПЛАСТ 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-3.004-0783 БУЛКОР 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“.



7 BG-RRP-3.004-0939
АГЕНЦИЯ ВИЛА 

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-3.004-1042 ТК ТЕКС 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“.



9 BG-RRP-3.004-1392
Артис 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“.

10 BG-RRP-3.004-1554

БОГИ 

ИНЖЕНЕРИНГ 

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“.

11 BG-RRP-3.004-1591
МК ИНЖЕНЕРИНГ 

2002 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“.



12 BG-RRP-3.004-1735 ЕИСАКО 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 предвиденият за закупуване актив ще доведе 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“.

13 BG-RRP-3.004-1948 Бул Ес Ай 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“.

14 BG-RRP-3.004-2176 АМАТА 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

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“.



15 BG-RRP-3.004-2190
АКВА ТЕРА 

КОНСУЛТ 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“.

16 BG-RRP-3.004-2518
РЕТАЛ БАЛКАН 

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“.


