иДиЬгИЛ! На
__ основание §1>т-1 от Д Р на ЗЗЛД
Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ,
МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФ^Р

лллспмп.

ОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

В изпълнение на договор № BGlèftFOP002-2.079-0002-C01 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от
COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)" по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 и във връзка с представен с Доклад от 08.12.2020 г. списък на финансираните заявления по първа оценителна сесия,
включваща заявления с референти и номера от № BG16RFOP002-2.091-0001 до № BG16RFOP002-2.091-0240 и размера на предоставяната безвъзмездната финансова
помощ, по процедура BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията
COVID-19", изготвен от комисия Заповед N9 РД-08-389/27.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно Заповед N9
РД-08-389/27.10.2020 г. за извършване на оценка за административно съответствие и допустимост на заявленията по схема № BG16RFOP002-2.091, отказвам да бъде
предоставена безвъзмездна финансова помощ на следните кандидати:

№

1

Per. № на
проектното
предложение
в ИСУН

BG16RFOP0022.091-0008

Наименование
на кандидата

ПИР-ИМПЕКС
ЕООД

Основание за отхвърляне

Кандидатът не отговаря на изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 3) от Условията за
кандидатстване и Условията за изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схемата (Условията) и
Критерий № 19 от Критерии и методология за подбор (оценка на административно съответствие и допустимост) на
заявленията (Приложение 5 към Условията): Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията кандидатите трябва да развиват своята
основна икономическа дейност (съгласно данни за 2019 г.) в един от следните сектори съгласно Класификация на
икономическите дейности (КИД - 2008 - Приложение 6 към Условия): - 49.31 Пътнически градски и крайградски транспорт;
- 49.39 Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде. След проверка се установи, че кода на основна
икономическа дейност посочен от кандидата във Формуляра за кандидатстване (49.39 Друг пътнически сухопътен
транспорт, некласифициран другаде) и от служебна проверка от НСИ/Мониторстат - 49.41 Товарен автомобилен транспорт
- не съвпадат. Съгласно Приложение 5 към Условията: При несъответствие с изискванията по т. 1 - 21, 23- 27 заявлението за
подкрепа се отхвърля.
Предвид гореизложеното и като се вземат предвид данните от служебната проверка за код по КИД - 49.41 Товарен
автомобилен транспорт, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата поради
несъответствие с критерий 19 от Приложение 5 към Условията.
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№

Per. № на
проектното
предложение
вИСУН

Наименование
на кандидата

2

BG16RFOP0022.091-0014

ЕТМ ОРИЦХЮСЕИН
МУРАД

3

BG16RFOP0022.091-0015

СЕЛФИ ТРАНС
ЕООД

Основание за отхвърляне

Кандидатът не отговаря на изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 3) от Условията за
кандидатстване и Условията за изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схемата (Условията) и
Критерий № 19 от Критерии и методология за подбор (оценка на административно съответствие и допустимост) на
заявленията (Приложение 5 към Условията): Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията кандидатите трябва да развиват своята
основна икономическа дейност (съгласно данни за 2019 г.) в един от следните сектори съгласно Класификация на
икономическите дейности (КИД - 2008 - Приложение 6 към Условия): - 49.31 Пътнически градски и крайградски транспорт;
- 49.39 Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде. След проверка се установи, че кода на основна
икономическа дейност посочен от кандидата във Формуляра за кандидатстване (49.39 Друг пътнически сухопътен
транспорт, некласифициран другаде) и служебна проверка от НСИ /Мониторстат е 43.39 Други довършителни строителни
дейности- не съвпадат. Съгласно Приложение 5 към Условията: „При несъответствие с изискванията по т. 1 - 21, 23- 27
заявлението за подкрепа се отхвърля.
Предвид гореизложеното и като се вземат предвид данните от служебната проверка за код по КИД - 43.39 Други
довършителни строителни дейности, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата поради
несъответствие с критерий 19 от Приложение 5 към Условията.
Кандидатът не отговаря на изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за
кандидатстване и Условията за изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схемата (Условията) и
Критерий № 24 от Критерии и методология за подбор (оценка на административно съответствие и допустимост) на
заявленията (Приложение 5 към Условията): Съгласно т. 11.1, подт. 6) от Условията кандидатите следва да са регистрирали
спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на
кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Установи се, че не е налице спад от 20 % в оборота за месец
септември (посочен от кандидата в Декларацията за финансовите данни (Приложение 3) за 2020 г. на стойност 25674.10 лв.
и месец септември 2019г. на стойност 17771.00 лв. (съгласно информация, служебно предоставена от НАП). Съгласно
Приложение 5 към Условията: „При несъответствие с изискванията по т. 1 - 21, 23- 27 заявлението за подкрепа се отхвърля.
Предвид гореизложеното и като се вземат предвид данните от служебната проверка от НАП за нерегистриран спад
от поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на
кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. кандидатът попада сред недопустимите кандидати по
процедурата поради несъответствие с критерий 24 от Приложение 5 към Условията.
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№

Per. № на
проектното
предложение
в ИСУН

Наименование
на кандидата

4

BG16RFOP0022.091-0019

МАРИЕТА ООД

5

BG16RFOP0022.091-0042

САНДЕ-2А ООД

Основание за отхвърляне

Кандидатът не отговаря на изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 3) от Условията за
кандидатстване и Условията за изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схемата (Условията) и
Критерий № 19 от Критерии и методология за подбор (оценка на административно съответствие и допустимост) на
заявленията (Приложение 5 към Условията): Съгласно т. 11.1, подт. 3) от Условията кандидатите трябва да развиват своята
основна икономическа дейност (съгласно данни за 2019 г.) в един от следните сектори съгласно Класификация на
икономическите дейности (К И Д -2008-Приложение 6 към Условията): -49.31 Пътнически градски и крайградски транспорт;
- 49.39 Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде. След проверка се установи, че кода на основна
икономическа дейност посочен от кандидата във Формуляра за кандидатстване - 49.39 Друг пътнически сухопътен
транспорт, некласифициран другаде и служебна проверка от НСИ /Мониторстат е 47.30 Търговия на дребно с автомобилни
горива и смазочни материали - не съвпадат. Съгласно Приложение 5 към Условията: „При несъответствие с изискванията по
т. 1 - 21, 23- 27 заявлението за подкрепа се отхвърля. "
Предвид гореизложеното и като се вземе предвид служебната проверка за код по КИД - 47.30 „Търговия на дребно с
автомобилни горива и смазочни материали", кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата
поради несъответствие с критерий 19 от Приложение 5 към Условията за кандидатстване.
Кандидатът не отговаря на изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите", подточка 3) от Условията за
кандидатстване и Условията за изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (Условията) и Критерий №
19 от Критерии и методология за подбор (оценка на административно съответствие и допустимост) на заявленията
(Приложение 5 към Условията): Съгласно т. 11.1, подочка 3) от Условията кандидатите трябва да развиват своята основна
икономическа дейност (съгласно данни за 2019 г.) в един от следните сектори съгласно Класификация на икономическите
дейности (КИД - 2008 - Приложение 6 към Условия): - 49.31 Пътнически градски и крайградски транспорт; - 49.39 Друг
пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде. След служебната проверка се установи, че във Формуляра за
кандидатстване за код на основна икономическа дейност е отразен текст „неприложимо". Кандидатът няма подаден отчет
за 2019 г. съгласно служебната проверка от НСИ /Мониторстат, за да може да се установи основната икономическа дейност
на кандидата. За оценката на заявлението се взема предвид представеното от кандидата писмо от НСИ, изх. №ЮЗ-Б-ИЗ446/30.11.2020 г. с код на основна икономическа дейност по КИД-2008 14.14. „Производство на долно облекло" на ЕТ
"САНДЕ - 2А - АНГЕЛ САНДЕВ", чийто универсален правоприемник е кандидата. Съгласно Приложение 5 към Условията: при
несъответствие с изискванията по т. 1 - 21, 23- 27 заявлението за подкрепа се отхвърля.
Предвид гореизложеното и като се вземе предвид представеното от кандидата писмо от НСИ, изх. №ЮЗ-Б-ИЗ446/30.11.2020 г. с код на основна икономическа дейност по КИД-2008 14.14. Производство на долно облекло,
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№

Per. № на
проектното
предложение
вИСУН

Наименование
на кандидата

6

BG16RFOP0022.091-0043

ИЛИАСТРАВЕЛ
ЕООД

7

BG16RFOP0022.091-0045

Градски
транспорт
Добрич ЕООД

Основание за отхвърляне
кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата поради несъответствие с критерий 19 от
Приложение 5 към Условията за кандидатстване.
По отношение на кандидата е налице основание за недопустимост по т. 11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите",
подт. 1), б „Ж" от Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Условията) и Критерии № 15 и № 18 от Критерии
и методология за подбор (оценка на административно съответствие и допустимост) на заявленията (Приложение 5 към
Условията): Съгласно т. 11.2, подт. 1), б. „Ж" от Условията в случай, че по отношение на кандидата е установено с влязло в
сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл.
118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда (КТ) или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и
трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът е установен кандидатът е недопустим по настояща процедура. По отношение на кандидата
се установи, че има установено с влязло в сила наказателно постановление № 24-002474/18.11.2019 г. с правно основание
на нарушението чл. 61, ал. 1 от КТ. Съгласно Приложение 5 към Условията: при несъответствие с изискванията по т. 1 - 21,
23- 27 заявлението за подкрепа се отхвърля.
Предвид гореизложеното и като се вземе предвид установеното с влязло в сила наказателно постановление № 24002474/18.11.2019 г. с правно основание на нарушението чл. 61, ал. 1 от КТ кандидатът попада сред недопустимите
кандидати по процедурата поради несъответствие с критерии 15 и 18 от Приложение 5 към Условията.
Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 2) от Условията за
кандидатстване и Условията за изпълнение (Условията) и Критерий № 17 от Критерии и методология за подбор (оценка на
административно съответствие и допустимост) на заявленията (Приложение 5 към Условията): Съгласно т. 11.1, подт. 2) от
Условията, допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко и средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП) и Препоръка на Комисията от 6
май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (OB L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). В резултат на
извършена служебна проверка в Търговския регистър е установено, че ОБЩИНА Добрич е 100% собственик на капитала в
предприятието-кандидат Градски транспорт Добрич ЕООД. Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 9 от ЗМСП и във връзка с
чл.4, т. 4 от Приложение N9 1 към Регламент 651/2014 едно предприятие не може да се смята за малко и средно
предприятие, по смисъла на чл. 3 от ЗМСП. Съгласно Приложение 5 към Условията: при несъответствие с изискванията по т.
1 - 21, 23- 27 заявлението за подкрепа се отхвърля.
Предвид гореизложеното, кандидатът не е със статус микро-, малко или средно предприятие съгласно ЗМСП и попада
сред недопустимите кандидати по процедурата поради несъответствие с критерий 17 от Приложение 5 към
Условията.
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№

Per. № на
проектното
предложение
вИСУН

Наименование
на кандидата

8

BG16RFOP0022.091-0088

РОЖЕН
ЕКСПРЕС АД

9

BG16RFOP0022.091-0098

АЙТОСАВТОТРАНСПО
РТ ЕООД

Основание за отхвърляне
Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 9) от Условията за
кандидатстване и Условията за изпълнение (Условията) и Критерий № 25 от Критерии и методология за подбор (оценка на
административно съответствие и допустимост) на заявленията (Приложение 5 към Условията): Съгласно т. 11.1, подт. 9) от
Условията, допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидатите, които са средни предприятия (по смисъла
на приложение 1 към Общия регламент за групово освобождаване) не са в затруднено положение (по смисъла на Общия
регламент за групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията) към 31 декември 2019 г. Едно
предприятие се счита за предприятие в затруднено положение, когато сумата на т. Ill „Резерв от последващи оценки", т. IV
„Резерви", т. V „Натрупана печалба (загуба) от минали години" и т. VI „Текуща печалба (загуба)" от раздел А „Собствен
капитал" на пасивите, описани в Счетоводния баланс, е отрицателна стойност, която надвишава 50 % от сумата на т. 1
„Записан капитал" и т. II „Премии от емисии" от раздел А „Собствен капитал" на пасивите, описани в Счетоводния баланс.
Съгласно данните в Счетоводния баланс за 2019 г. сумата на т. Ill „Резерв от последващи оценки", т. IV „Резерви", т. V
„Натрупана печалба (загуба) от минали години" и т. VI „Текуща печалба (загуба)" от раздел А „Собствен капитал" на пасивите,
описани в Счетоводния баланс, е отрицателна стойност -7 253 лв., която надвишава 50 % от сумата на т. 1„Записан капитал"
и т. II „Премии от емисии" от раздел А „Собствен капитал" на пасивите на стойност 8 818,00 лв., описани в Счетоводния
баланс. Съгласно Приложение 5 към Условията: при несъответствие с изискванията по т. 1 - 21, 23- 27 заявлението за
подкрепа се отхвърля.
С оглед гореизложеното кандидатът е в „затруднено положение" и поподо сред недопустимите кандидати по
процедурата поради несъответствие с критерий 25 от Приложение 5 към Условията.
Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 2) от Условията за
кандидатстване и Условията за изпълнение (Условията) и Критерий № 17 от Критерии и методология за подбор (оценка на
административно съответствие и допустимост) на заявленията (Приложение 5 към Условията): Съгласно т. 11.1, подт. 2) от
Условията, допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко и средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003
г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (OB L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).В резултат на извършена
служебна проверка в Търговския регистър е установено, че ОБЩИНА Айтос е 100% собственик на капитала в предприятиетокандидат АЙТОС-АВТОТРАНСПОРТ ЕООД. Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 9 от ЗМСП и във връзка с чл. 4, т. 4 от
Приложение № 1 към Регламент 651/2014 едно предприятие не може да се смята за малко и средно предприятие, по
смисъла на чл. 3 от ЗМСП. Съгласно Приложение 5 към Условията: при несъответствие с изискванията по т. 1 - 21, 23- 27
заявлението за подкрепа се отхвърля.
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№

Per. № на
проектното
предложение
вИСУН

Наименование
на кандидата

10

BG16RFOP0022.091-0100

МТК ГРОУП
ООД

11

BG16RFOP0022.091-0114

МУЛТИ ТРАНС
ЕООД

Основание за отхвърляне
Предвид гореизложеното, кандидатът не е със статус микро-, малко или средно предприятие съгласно ЗМСП и попада
сред недопустимите кандидати по процедурата поради несъответствие с критерий 17 от Приложение 5 към
Условията.
Кандидатът не отговаря на изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 6) от Условията за
кандидатстване и Условията за изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и
конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. (Условията) и Критерий № 24 от Критерии и методология за подбор (оценка на
административно съответствие и допустимост) на заявленията (Приложение 5 към Условията): Съгласно т. 11.1, подт. 6) от
Условията кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от
01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Установи се, че
не е налице спад от 20 % в оборота за месец април 2020г. на стойност 1592464,33 лв. (посочен от кандидата в Декларацията
за финансовите данни (Приложение 2) и месец април 2019г. на стойност 1554563,21 лв. (съгласно информация, служебно
предоставена от НАП). От кандидата допълнително бе изискана пояснителна информация, която не обуславя спад от 20%.
Кандидатът е потвърдил, че съгласно посочените суми няма изискуемия 20% спад на оборота. Съгласно Приложение 5 към
Условията: при несъответствие с изискванията по т. 1 - 21, 23- 27 заявлението за подкрепа се отхвърля.
Предвид гореизложеното и като се вземат предвид данните от служебната проверка от НАП за нерегистриран спад
от поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на
кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. кандидатът попада сред недопустимите кандидати по
процедурата поради несъответствие с критерий 24 от Приложение 5 към Условията.
Кандидатът не отговаря на изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 5) от Условията за
кандидатстване и Условията за изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и
конкурентоспособност" 2014-2020 г. и Критерий № 16 от Критерии и методология за подбор ( оценка на административно
съответствие и допустимост) на заявленията (Приложение 5 към Условията ): Съгласно т. 11.1, подт. 5) от Условията за
кандидатстване кандидатите трябва да са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност през 2018
г. и 2019 г. Във връзка с изискването кандидатите да са извършвали стопанска дейност през 2018 и 2019 г. в случай, че
кандидат е подал Декларация за предприятие с приходи и разходи под 500 лева или без дейност за 2018 г. към НСИ, същият
ще се счита за недопустим по схемата. След проверка в Мониторстат/НСИ в ИСУН 2020 се установи, че на 20/02/2020 г.
кандидатът е подал Декларация за предприятие с приходи и разходи под 500 лева или без дейност за 2018 г. Съгласно
Приложение 5 към Условията: при несъответствие с изискванията по т. 1 - 21, 23- 27 заявлението за подкрепа се отхвърля.
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№

Per. № на
проектното
предложение
вИСУН

Наименование
на кандидата

12

BG16RFOP0022.091-0143

НЕРО ТУР ЕООД

13

BG16RFOP0022.091-0145

МАРИО-89
ЕООД

14

BG16RFOP0022.091-0147

ЕТ КРИСТАЛ ЛЮТВИ
ХАДЖИЮСЕИН

Основание за отхвърляне
Предвид гореизложеното кандидатът не е извършвал стопанска дейност през 2018 г., съгласно Условията и попада
сред недопустимите кандидати по процедурата поради несъответствие с критерий 16 от Приложение 5 към
Условията.
Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 4) от Условията за
кандидатстване и Условията за изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и
конкурентоспособност" 2014-2020г. и Критерий N9 20 от Критерии и методология за подбор ( оценка на административно
съответствие и допустимост) на заявленията (Приложение 5 към Условията ): Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията,
кандидатите следва да са лицензирани превозвачи за извършване на превоз на пътници по смисъла на Закона за
автомобилните превози. Съгласно писмо N9 10-03-197/30.11.2020 г. от Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация" кандидатът не е лицензиран превозвач за извършване на превоз на пътници по смисъла на Закона за
автомобилните превози. Съгласно Приложение 5 към Условията: при несъответствие с изискванията по т. 1 - 21, 23- 27
заявлението за подкрепа се отхвърля.
Предвид гореизложеното и предвид, че кандидатът не е лицензиран превозвач за извършване на превоз на пътници
по смисъла на Закона за автомобилните превози, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по
процедурата поради несъответствие с критерий 20 от Приложение 5 към Условията.
Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 4) от Условията за
кандидатстване и Условията за изпълнение по схемата (Условията) и Критерий № 20 от Критерии и методология за подбор
на заявленията (Приложение 5 към Условията): Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията, кандидатите следва да са
лицензирани превозвачи за извършване на превоз на пътници по смисъла на Закона за автомобилните превози. Съгласно
писмо N9 10-03-197/30.11.2020 г. от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" кандидата не е лицензиран
превозвач за извършване на превоз на пътници по смисъла на Закона за автомобилните превози. Съгласно Приложение
5 към Условията: при несъответствие с изискванията по т. 1 - 21, 23- 27 заявлението за подкрепа се отхвърля.
Предвид гореизложеното и предвид, че кандидатът не е лицензиран превозвач за извършване на превоз на пътници
по смисъла на Закона за автомобилните превози, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по
процедурата поради несъответствие с критерий 20 от Приложение 5 към Условията.
Кандидатът не отговаря на изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 3) от Условията за
кандидатстване и Условията за изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и
конкурентоспособност" 2014-2020г. и Критерий № 19 от Критерии и методология за подбор ( оценка на административно
съответствие и допустимост) на заявленията (Приложение 5 към Условията за кандидатстване): Съгласно т. 11.1, подт. 3) от
Условията за кандидатстване кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност (съгласно данни за
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№

Per. № на
проектното
предложение
в ИСУН

Наименование
на кандидата

15

BG16RFOP0022.091-0151

ИВО ТРАНС
ООД

16

BG16RFOP0022.091-0152

ГЛОБУС- ЕС
ООД

Основание за отхвърляне
2019 г.) в един от следните сектори съгласно Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008 - Приложение 6 към
Условия): - 49.31 Пътнически градски и крайградски транспорт; - 49.39 Друг пътнически сухопътен транспорт,
некласифициран другаде. След проверка се установи, че кода на основна икономическа дейност посочен от кандидата във
Формуляра за кандидатстване и служебна проверка от НСИ /Мониторстат - 47.30 Търговия на дребно с автомобилни горива
и смазочни материали - не съвпадат. Съгласно Приложение 5 към Условията: при несъответствие с изискванията по т. 1 21, 23- 27 заявлението за подкрепа се отхвърля.
Предвид гореизложеното и като се вземе предвид служебната проверка за код на основна икономическа дейност по
КИД-2008 47.30 Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали, кандидатът попада сред
недопустимите кандидати по процедурата поради несъответствие с критерий 19 от Приложение 5 към Условията.
Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 5а) от Условията за
кандидатстване и Условията за изпълнение по схемата (Условията) и Критерий № 23 от Критерии и методология за подбор
на заявленията (Приложение 5 към Условията): Съгласно т. 11.1, подт. 5а) от Условията, кандидатите следва да са
реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 37 500 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна декларация
по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи") или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по
чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи"). Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в
подадената Годишна данъчна декларация съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите, е
33869,80 лева. Съгласно Приложение 5 към Условията: при несъответствие с изискванията по т. 1 - 21, 23- 27 заявлението
за подкрепа се отхвърля.
Предвид гореизложеното кандидатът не е реализирал оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 37 500 лв. и попада
сред недопустимите кандидати по процедурата поради несъответствие с критерий 23 от Приложение 5 към
Условията.
Кандидатът не отговаря на изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 3) от Условията за
кандидатстване и Условията за изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и
конкурентоспособност" 2014-2020г. и Критерий № 19 от Критерии и методология за подбор ( оценка на административно
съответствие и допустимост) на заявленията (Приложение 5 към Условията за кандидатстване): Съгласно т. 11.1, подт. 3) от
Условията за кандидатстване кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност (съгласно данни за
2019 г.) в един от следните сектори съгласно Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008 - Приложение 6 към
Условия): - 49.31 Пътнически градски и крайградски транспорт; - 49.39 Друг пътнически сухопътен транспорт,
некласифициран другаде. След проверка се установи, че кода на основна икономическа дейност посочен от кандидата във
Формуляра за кандидатстване - 49.39 (Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде) и служебна
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№

Per. № на
проектното
предложение
в ИСУН

Наименование
на кандидата

17

BG16RFOP0022.091-0169

Дидипланет
ООД

18

BG16RFOP0022.091-0198

БЕСКУ ЕООД

Основание за отхвърляне
проверка от НСИ /Мониторстат - 79.12 Туроператорска дейност - не съвпадат. Съгласно Приложение 5 към Условията: при
несъответствие с изискванията по т. 1 - 21, 23- 27 заявлението за подкрепа се отхвърля.
Предвид гореизложеното и като се вземе предвид служебната проверка за код на основна икономическа дейност по
КИД-2008 79.12 Туроператорска дейност, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата поради
несъответствие с критерий 19 от Приложение 5 към Условията за кандидатстване.
Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 5а) от Условията за
кандидатстване и Условията за изпълнение по схемата (Условията) и Критерий № 23 от Критерии и методология за подбор
на заявленията (Приложение 5 към Условията): Съгласно т. 11.1, подт. 5а) от Условията, кандидатите следва да са
реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 37 500 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна декларация
по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи") или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по
чл. 50 от ЗДДФ/1 (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи"). Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в
подадената Годишна данъчна декларация съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите, е
34148,55 лева. Съгласно Приложение 5 към Условията: при несъответствие с изискванията по т. 1 - 21, 23- 27 заявлението
за подкрепа се отхвърля.
Предвид гореизложеното кандидатът не е реализирал оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 37 500 лв. и попада
сред недопустимите кандидати по процедурата поради несъответствие с критерий 23 от Приложение 5 към
Условията.
Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 2) от Условията за
кандидатстване и Условията за изпълнение (Условията) по ОП „Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020г. и Критерий
№ 17 от Критерии и методология за подбор (оценка на административно съответствие и допустимост) на заявленията
(Приложение 5 към Условията): Съгласно т. 11.1, подт. 2) от Условията, допустими по процедурата за подбор на проекти са
само кандидати, които отговарят на изискванията за микро-, малко и средно предприятие съгласно Закона за малките и
средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни
предприятия (OB L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).В резултат на извършена служебна проверка в Търговския регистър е установено,
че ОБЩИНА БЯЛА е 100% собственик на капитала в предприятието-кандидат БЕСКУ ЕООД. Съгласно разпоредбата на чл. 4,
ал. 9 от ЗМСП и във връзка с чл. 4, т. 4 от Приложение N2 1 към Регламент 651/2014 едно предприятие не може да се смята
за малко и средно предприятие, по смисъла на чл. 3 от ЗМСП. Съгласно Приложение 5 към Условията: при несъответствие с
изискванията по т. 1 - 21, 23- 27 заявлението за подкрепа се отхвърля.
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№

Per. № на
проектното
предложение
в ИСУН

Наименование
на кандидата

19

BG16RFOP0022.091-0200

ВЛАДИМИРОВ
И-БОБИ БУС
ООД

20

BG16RFOP0022.091-0237

ГЛОРИЯ ТУРС
2013 ЕООД

Основание за отхвърляне
Предвид гореизложеното, кандидатът не е със статус микро-, малко или средно предприятие съгласно ЗМСП и попада
сред недопустимите кандидати по процедурата поради несъответствие с критерий 17 от Приложение 5 към
Условията.
Кандидатът не покрива изискването по т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите", подт. 5а) от Условията за
кандидатстване и Условията за изпълнение по схемата (Условията) и Критерий № 23 от Критерии и методология за подбор
на заявленията (Приложение 5 към Условията): Съгласно т. 11.1, подт. 5а) от Условията, кандидатите следва да са
реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 37 500 лв., съгласно посоченото в Годишната данъчна декларация
по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи") или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по
чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи"). Оборотът за 2019 г., деклариран от кандидата в
подадената Годишна данъчна декларация съгласно предоставена информация от Националната агенция по приходите, е
33023,00 лева. Съгласно Приложение 5 към Условията: при несъответствие с изискванията по т. 1 - 21, 23- 27 заявлението
за подкрепа се отхвърля.
Предвид гореизложеното кандидатът не е реализирал оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 37 500 лв. и попада
сред недопустимите кандидати по процедурата поради несъответствие с критерий 23 от Приложение 5 към
Условията.
По отношение на кандидата е налице основание за недопустимост по т. 11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите",
подт. 1), б „Ж" от Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Условията) по ОП „Иновации и
конкурентоспособност" 2014 - 2020г. и Критерий № 15 и 18 от Критерии и методология за подбор (оценка на
административно съответствие и допустимост) на заявленията (Приложение 5 към Условията): Съгласно т. 11.2, подт. 1), б.
„Ж" от Условията в случай, че по отношение на кандидата е установено с влязло в сила наказателно постановление или
съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и
чл. 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е
установен кандидатът е недопустим по настояща процедура. За кандидата беше установено, че има установено с влязло в
сила наказателно постановление N9 11-0001079/ 21.02.2019г. с правно основание на нарушението чл. 63, ал. 2 от КТ.
Съгласно Приложение 5 към Условията: при несъответствие с изискванията по т. 1 - 21, 23- 27 заявлението за подкрепа се
отхвърля.
Предвид гореизложеното и като се вземе предвид има установено с влязло в сила наказателно постановление № 110001079/ 21.02.2019г. с правно основание на нарушението чл. 63, ал. 2 от КТ кандидатът попада сред недопустимите
кандидати по процедурата поради несъответствие с критерии 15 и 18 от Приложение 5 към Условията.
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№

21

Per. № на
проектното
предложение
в ИСУН

BG16RFOP0022.091-0189

Наименование
на кандидата

Основание за отхвърляне

МАРТИНИ ООД

На основание т. 25 „Краен срок за подаване на заявленията за подкрепа", изречение пето от Условията за кандидатстване и
Условията за изпълнение (Условията) по ОП „Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020г. заявление за подкрепа с
референтен номер BG16RFOP002-2.091-0189 не подлежи на разглеждане от оценителната комисия. Съгласно т. 25 „Краен
срок за подаване на заявленията за подкрепа", изречение четвърто и пето от Условията за кандидатстване и Условията за
изпълнение (Условията) по ОП „Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020г.: В рамките на настоящата схема
кандидатите могат да подадат само едно заявление за подкрепа. В случай че един кандидат е подал повече от едно
заявление за подкрепа оценителната комисия ще разглежда само първото постъпило заявление.
След служебна проверка се установи, че кандидатът МАРТИНИ ООД с ЕИК 148148052 е подал две заявления за подкрепа, а
именно: референтен номер BG16RFOP002-2.091-0159, регистрирано в ИСУН на 21.10.2020г., в 10:13 часа, респективно
референтен номер BG16RFOP002-2.091-0189, регистрирано в ИСУН на 21.10.2020г. в 16:35 часа.
С оглед гореизложено оценителната комисия е разгледала заявление за подкрепа с референтен номер BG16RFOP0022.091-0159 като постъпило първо по време и същото е предложено за финансиране. Заявление с референтен номер
BG16RFOP002-2.091-0189 се отхвърля като постъпилото второ по време и не подлежи на разглеждане на основание
несъответствие с т. 25, изречение четвърто от Условията.
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