
№

№ на ПП Име на кандидат Мотиви за отхвърляне

1

BG16RFOP002-2.092-0015 Агенция БИК ЕАД Кандидатът развива икономическа дейност (съгласно данни за 2019 г.) в сектор 79.12 съгласно Класификация на икономическите дейности /КИД - 2008/: 15%. ПП на кандидата не съответства на 

изискванията и условията за кандидатстване и на това основание, ПП е предложено за отхвърляне, тъй като тази дейност е под 50%.

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.2, 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 настоящите Условия/:

- 79.11 „Туристическа агентска дейност“;

- 79.12 „Туроператорска дейност“.

Видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) е установено, че Дейности, които е извършвало предприятието през 2019 г. са:

Други професионални дейности, некласифицирани другаде - 45%

Неспециализирана търговия на едро - 40%

Туроператорска дейност - 15%

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

Съгласно Приложение 5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0031 МАЧИРСКИ СПОРТ 

ЕООД

Съгласно 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 настоящите Условия/:

-    79.11 „Туристическа агентска дейност“; 

-    79.12 „Туроператорска дейност“. 

Видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа дейност в сектор 93.19 .

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

Съгласно Приложение 5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0046 Алфа МиЦ ООД Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 16 от Критерии и методология за 

оценка на проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1, подт. 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са осъществявали 

стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.

Съгласно извършена служебна проверка в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ и Регистър Булстат и извършена служебна проверка от НСИ/ Мониторстат кандидатът не е осъществявал дейност 

през 2018 г.

Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5към Условията за кандидатстване и изпълнение): „При несъответствие с изискванията по т. 1-21 

проектното предложение се отхвърля“.
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BG16RFOP002-2.092-0053 СЪНИ ТРАВЕЛ ООД Кандидатът развива своята основна икономическа дейност (съгласно данни за 2019 г.) в следния сектор съгласно Класификация на икономическите дейности /КИД - 2008/: 55.10 след проверка в НСИ. 

Във ФК е посочен 79.12.

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.2, 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 настоящите Условия/:

- 79.11 „Туристическа агентска дейност“;

- 79.12 „Туроператорска дейност“.

В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 79.12.

Видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа дейност в сектор 55.10 „Хотели и подобни места за 

настаняване”.

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

Съгласно Приложение5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".

Списък на проектните предложения, които не се допускат до финансиране по процедура № BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
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BG16RFOP002-2.092-0082 Джуниър Турс ООД Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.2, 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 настоящите Условия/:

- 79.11 „Туристическа агентска дейност“;

- 79.12 „Туроператорска дейност“.

Според направената служебна проверка от НСИ/Мониторстат кода на икономическа дейност на кандидата е 93.29.

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

Съгласно Приложение5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0087 ТУРТРАНС БЪЛГАРИЯ 

ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения (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 настоящите Условия/: - 79.11 „Туристическа 

агентска дейност“; - 79.12 „Туроператорска дейност“. Видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа 

дейност в сектор 63.12 „Обработка на данни, хостинг и подобни дейности”. С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. Съгласно Приложение 5 „Критерии 

и методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0089 "ДОРИС ТРАВЕЛ" 

ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване). Съгласно т. 11.2, 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 настоящите Условия/: - 79.11 „Туристическа 

агентска дейност“; - 79.12 „Туроператорска дейност“. В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 79.12 

Туроператорска дейност. Видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа дейност в сектор 79.90 Други 

дейности, свързани с пътувания и резервации С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. Съгласно Приложение 5 „Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".

8

BG16RFOP002-2.092-0090 ОРИНДЖ БГ ЕООД Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения (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 настоящите Условия/: - 79.11 „Туристическа 

агентска дейност“; - 79.12 „Туроператорска дейност“. Видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа 

дейност в сектор 93.29 „Други дейности свързани с развлечения и отдих”. С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. Съгласно Приложение 5 „Критерии и 

методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0091 ЕКЗОТИК ХОЛИДЕЙЗ 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 16 от Критерии и методология за 

оценка на проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1, подт. 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са осъществявали 

стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.

Съгласно извършена служебна проверка в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ и Регистър Булстат и извършена служебна проверка от НСИ/ Мониторстат  кандидатът е регистриран  през 2020 г.

Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5 към Условията за кандидатстване и изпълнение): „При несъответствие с изискванията по т. 1-21 

проектното предложение се отхвърля"
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BG16RFOP002-2.092-0099 ПЕРУН - А ЕООД Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.2, 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 настоящите Условия/:

- 79.11 „Туристическа агентска дейност“;

- 79.12 „Туроператорска дейност“.

Видно от направената служебна справка от НСИ се установи, че кандидатът има КИД 55.10 - "Хотели и подобни места за настаняване". КИД на кандидата не съответства на изискванията и условията за 

кандидатстване и на това основание, ПП № BG16RFOP002-2.092-0099 се предлага за отхвърляне. С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата.

Съгласно Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 5) : "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля". 
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BG16RFOP002-2.092-0113 " Туризъм и пандемия-

заедно срещу 

негативите от COVID -

19"

Съгласно 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 настоящите Условия/:

- 79.11 „Туристическа агентска дейност“;

- 79.12 „Туроператорска дейност“.

Видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа дейност в сектор 82.11 .

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

Съгласно Приложение 5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0122 ФОРТУНА 7 - 

ПЛОВДИВ ЕООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията на Критерий № 9 от Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване).

Към проектното предложение е прикачен само КЕП без файла със административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата (Приложение 7) - подписан с 

валиден КЕП от лицето с право да представлява кандидата или от упълномощено лице.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът представя Административен договор подписан на хартиен носител без да е подписан с валиден КЕП от лицето с право да 

представлява кандидата или от упълномощено лице.

Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5 към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване по 

установения ред документите по т. 1 – 12 и т. 26 не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
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BG16RFOP002-2.092-0125 АВИА ООД Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване). Съгласно т. 11.2, 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 настоящите Условия/:

- 79.11 „Туристическа агентска дейност“;

- 79.12 „Туроператорска дейност“.

Видно от направената служебна справка от НСИ се установи, че кандидатът "АВИА" ООД има КИД 79.9 - "Други дейности свързани с пътувания и резервации". С оглед на горното, кандидатът попада 

сред недопустимите кандидати по процедурата. Съгласно Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 5) : "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното 

предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0133 ГРИЙН ТРАВЕЛ ЕООД Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 23 и т. 24, Раздел I,  буква  г) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 1 и Критерий № 2 от Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване).

Подаденият чрез ИСУН 2020 Формуляр за кандидатстване е  подписан с КЕП с титуляр физическото лице Георги Венков Георгиев.

Като резултат от извършената служебна проверка в Търговски регистър към Агенция по вписванията, е установено, че официалният представляващ на дружеството „Грийн Травел“ ЕООД е г-н  ЛЪЧЕЗАР 

ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ. 

След  изпратеното  уведомление за установени нередовности, кандидатът представя Изрично пълномощно за подаване на проектното предложение и за подписване на административния договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с КЕП, с което е упълномощен г-н Георги Миланов Миланов да подаде и подпише с КЕП формуляра за кандидатстване и  Административния договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата.

Предвид изложеното, Формулярът за кандидатстване е  подаден и подписан с валиден КЕП от лице  без представителна власт по отношение на кандидата, а именно – г-н Георги Венков Георгиев 

Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5 към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване по 

установения ред, документите по т. 2- 10 не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
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BG16RFOP002-2.092-0163 ЕИСАКО ЕООД Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения (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 настоящите Условия/:

-    79.11 „Туристическа агентска дейност“; 

-    79.12 „Туроператорска дейност“. 

Видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа дейност в сектор 33.15 „Ремонт и поддържане на 

плавателни съдове”.

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

Съгласно Приложение 5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0177 ИНТЕРЛОС 

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 

ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване). Съгласно т. 11.2, 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 настоящите Условия/:

- 79.11 „Туристическа агентска дейност“;

- 79.12 „Туроператорска дейност“.

Видно от направената служебна справка от НСИ се установии, че кандидатът има КИД 56.10 - "Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване". С оглед на горното, кандидатът попада сред 

недопустимите кандидати по процедурата. Съгласно Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 5) : "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното 

предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0155 КИНГ ТРАВЕЛ ООД Съгласно 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 настоящите Условия/:

-    79.11 „Туристическа агентска дейност“; 

-    79.12 „Туроператорска дейност“. 

Видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа дейност в сектор 55.10 .

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

Съгласно Приложение 5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0197 ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ 

ЕООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията на Критерий № 11 от Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване).

След извършена служебна проверка се установи, че по отношение на кандидата са налични задължения към общината по седалището на кандидата. След изпратеното уведомление за установени 

нередовности, кандидатът представя Удостоверение за липса на задължения към общината на Гълъбин Парушев, а не на ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ ЕООД.

Съгласно Приложение 5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0200 ИНЕС ТРАВЕЛ БГ ООД Проектното предложение не отговаря на Условията за кандидатстване по процедурата и по Критерии № 9 от Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 5 към 

Условията за кандидатстване).

Към проектното предложение е представен Административен договор – по образец (Приложение 7), който не е подписан с КЕП, съгласно изискванията в Условията за кандидатстване и изпълнение по 

процедурата.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът представя единствено Квалифициран електронен подпис (КЕП) на лицето с право да представляват кандидата, с т.нар. 

отделена сигнатура (Detached signature), без към него да е прикачен съответният документ.

Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата ( Приложение 5 към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване по 

установения ред документите по т. 1 – 12 и т. 26 не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля. 
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BG16RFOP002-2.092-0213 ЕТ МАРИАНА УГРЕВА - 

МЕРИ-ТУРС

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване). Съгласно т. 11.2, 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 настоящите Условия/:

- 79.11 „Туристическа агентска дейност“;

- 79.12 „Туроператорска дейност“.

Видно от направената служебна справка от НСИ се установии, че кандидатът ЕТ Марина Угрева Мери-Турс е с КИД 79.90 - "Други дейности свързани с пътувания и резервации". С оглед на горното, 

кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. Съгласно Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 5) : "При несъответствие с изискванията по 

т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0215 БУЛРАЙЗЕН ЕООД Съгласно 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 настоящите Условия/:

-    79.11 „Туристическа агентска дейност“; 

-    79.12 „Туроператорска дейност“. 

Видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа дейност в сектор 55.90 .

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

Съгласно Приложение 5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0221 ГАБИ ТУР ЕООД Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 1, буква k) и изискванията на т. 24, подт.ж) от Условията за кандидатстване по процедурата, 

както и на Критерии № 10, № 11, и № 12 от Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване). Съгласно Условията за кандидатстване 

по процедурата не могат да получат безвъзмездна помощ кандидати, които имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на УО и на кандидата, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган или размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на 

годишния общ оборот за последната приключена финансова година или повече от 50 000 лв. След направена проверка в Търговски регистър и ЮЛНЦ е установено че кандидата е регистриран по 

седалище в община Кърджали . Не е представено Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето 

му) . След извършена служебна проверка, относно наличие/липса на задължения към Националната агенция за приходите на стойност 18772.13 лв., като задълженията, съвкупно, са над 1 на сто от 

сумата на код 15000 от Отчета за приходи и разходи на предприятието-кандидат за 2019 г. (108 хил.лв.). След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не представя 

изисканите документи. Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5към Условията за кандидатстване и изпълнение): „При несъответствие с 

изискванията по т. 1-21 проектното предложение се отхвърля“.

23

BG16RFOP002-2.092-0235 ЕТ ДЕЛ-ПИ - 

КРАСИМИРА 

МАНЧЕВА

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не представя изискуемите документи. Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по 

процедурата (Приложение 5 към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване по установения ред документите по т. 1 – 21 не бъдат предоставени от кандидата или 

са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0285 ТАЛ АВИЕЙШЪН 

БЪЛГАРИЯ ООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване). Съгласно т. 11.2, 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 настоящите Условия/: - 79.11 „Туристическа 

агентска дейност“; - 79.12 „Туроператорска дейност“. В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 79.11 

Туристическа агентска дейност". Информацията за кода на дейност на кандидата не се потвърждава от извършена служебна проверка от Националния статистически институт (НСИ). Или Видно от 

служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа дейност в сектор 52.23 „Спомагателни дейности във въздушния 

транспорт”. С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. Съгласно Приложение5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При 

несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля". 
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BG16RFOP002-2.092-0287 "ГОУ ЛИВ" ЕООД На 24.11.2020г. е изпратено уведомление за установени нередовности, с което са изискани Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 1) и  Справка за обобщените 

параметри на предприятието, което подава Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 на Закона за малките и средните предприятия (ако е приложимо) - (Приложение 1.1);  Декларация за 

нередности (Приложение 11 към Условията за кандидатстване и изпълнение) и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не представя изисканите документи. Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата 

(Приложение 5 към Условията за кандидатстване и изпълнение): „При несъответствие с изискванията по т. 1-21 проектното предложение се отхвърля“.
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BG16RFOP002-2.092-0315 МАНОВ-ЕН ООД След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не представя Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата (Приложение 3). 

Представен е единствено Квалифициран електронен подпис (КЕП) на упълномощеното лице, с т.нар. отделена сигнатура (Detached signature), без към него да е прикачен съответния документ.

Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5 към Условията за кандидатстване): "в случай че след допълнителното им изискване по 

установения ред документите по т. 1 – 21 не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0327 ТРАВЕЛАНДИЯ ЕООД Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 1, буква k) и изискванията на т. 24, подт.ж) от Условията за кандидатстване по процедурата, 

както и на Критерии № 10, № 11, и № 12 от Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване). Съгласно Условията за кандидатстване 

по процедурата не могат да получат безвъзмездна помощ кандидати, които имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на УО и на кандидата, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган или размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на 

годишния общ оборот за последната приключена финансова година или повече от 50 000 лв. След извършена служебна проверка се установи, че по отношение на кандидата са налични задължения  

към НАП 3548,72 лв  като задълженията, съвкупно, са над 1 на сто от сумата на код 15000 от Отчета за приходи и разходи на предприятието-кандидат за 2019 г. (32 хил.лв.). След изпратеното 

уведомление за установени нередовности, кандидатът не представя изисканите документи. Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5към 

Условията за кандидатстване и изпълнение): „При несъответствие с изискванията по т. 1-21 проектното предложение се отхвърля“.
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BG16RFOP002-2.092-0334 ОН КЮ ТРАВЪЛ ЕООД Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, буква й) от Условията за кандидатстване по процедурата и 

Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване).

В резултат на извършената служебна проверка в Информационната система за издаване на електронни свидетелства за съдимост, е установено, че за лицето с право да представлява кандидата г-н 

ВИКТОР ЕВГЕНИЕВИЧ ЖУКОВ, не може да бъде издадено електронно свидетелство за съдимост.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил свидетелство за съдимост или еквивалентен документ на ВИКТОР ЕВГЕНИЕВИЧ ЖУКОВ.

Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5 към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване по 

установения ред, документите по т. 1 – 21 не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
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BG16RFOP002-2.092-0339 ТИР ПЕРНИК ЕООД Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване). Съгласно т. 11.2, 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 настоящите Условия/: - 79.11 „Туристическа 

агентска дейност“; - 79.12 „Туроператорска дейност“. В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 79.12 

Туроператорска дейност. Видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа дейност в сектор 55. 20 

„ТУРИСТИЧЕСКО И КРАТКОСРОЧНО НАСТАНЯВАНЕ ” с 59 процента , код 47.53 Търговия на дребно с тапети, килими и др. стени и подови покрития с 41 процента от нетните приходи от продажби за 

2019 г. С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. Съгласно Приложение 5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При 

несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".

30

BG16RFOP002-2.092-0350 ГЕЦ 2 ГРУП ЕООД Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“. След изпратеното уведомление за установени нередовности, 

кандидатът не представя исканите документи. Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5 към Условията за кандидатстване): в случай че 

след допълнителното им изискване по установения ред документите по т. 1 – 21 не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се 

отхвърля".  
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BG16RFOP002-2.092-0354 ИНФО ПОЙНТ БГ ЕООД Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“,  буква ж) от Условията за кандидатстване и изпълнение по 

процедурата и на Критерий № 10 от Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 5 към условията).

Към проектното предложение не е представено Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето 

му).

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил допълнително изисканато Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на 

кандидата и Удостоверение от Националната агенция за приходите за липса на задължения на кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му).

Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5 към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване по 

установения ред документите по т. 2– 21 не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
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BG16RFOP002-2.092-0358 ГАБРОВО ТУР 1 ЕООД Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 16 от Критерии и методология за 

оценка на проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване). Съгласно т. 11.1, подт. 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на 

проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

От направената служебна проверка от НСИ/Мониторстат относно наличието на активност на предприятието-кандидат е видно, че  няма данни кандидатът да е извършвал дейност през 2018г. На това 

основание ПП № BG16RFOP002-2.092-0358 се предлага за отхвърляне, защото не съответства на изискванията по т.16 "Кандидатът е регистриран преди 01.01.2019 г. и е осъществявал стопанска 

дейност през 2018 г. и 2019 г."

33

BG16RFOP002-2.092-0377 НЮ СЪН ТРАВЕЛ ООД Проектното предложение не отговаря на изискванията на Критерий № 4 от Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване).

Прикачена e декларация само от единия представляващ кандидата. Според указанията за кандидатстване Декларацията (Приложение 2) се попълва и подписва от всички лица с право да 

представляват кандидата, независимо дали представляват заедно или поотделно. 

В допълнително представената Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 2) е подписана отново само с електронния подпис на 

ПЕТЪР ТОШКОВ РАДУЛОВ и липсва подписа на Боряна Георгиева Грудова (вторият представляващ кандидата).

Съгласно Приложение 5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0382 "Трек дъ Уърлд" ЕООД Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 1, буква k) и изискванията на т. 24, подт.ж) от Условията за кандидатстване по процедурата, 

както и на Критерии № 10 и № 11 от Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване). Съгласно Условията за кандидатстване по 

процедурата не могат да получат безвъзмездна помощ кандидати, които имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на УО и на кандидата, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган или размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на 

годишния общ оборот за последната приключена финансова година или повече от 50 000 лв.

След извършена служебна проверка се установи, че по отношение на кандидата са налични задължения към към общината по седалището на кандидата - Столична община. След изпратеното 

уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил

квитанция за платен данък МПС в размер на 105,00 лв., но не е представил ново Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на кандидата, от което да е видно, че 

кандидатът няма задължения.

Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5към Условията за кандидатстване и изпълнение): „При несъответствие с изискванията по т. 1-21 

проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0416 ЯНА ТУР ЕООД Проектното предложение не отговаря на изискванията на Критерий № 19 от Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 5) към Условията за кандидатстване.

Съгласно 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 настоящите Условия/:

-    79.11 „Туристическа агентска дейност“; 

-    79.12 „Туроператорска дейност“. 

Видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ)/ Мониторстат е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа дейност в сектор 63.99.

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

Съгласно Приложение 5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0418 БУСЕКСПРЕС БГ ЕООД Съгласно 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 настоящите Условия/:

-    79.11 „Туристическа агентска дейност“; 

-    79.12 „Туроператорска дейност“. 

Видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа дейност в сектор 79.90 .

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

Съгласно Приложение 5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0430 Травъл адвайзер 

ЕООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията на Критерий № 9 от Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване).

Административният договор е подписан на хартиен носител а не с КЕП. 

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът представя само КЕП без файла с Административния договор. 

Съгласно Приложение 5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0438 ИЗИ ТРАВЕЛ ЕООД Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 16 от Критерии и методология за 

оценка на проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване). Съгласно т. 11.1, подт. 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на 

проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.

От направената служебна проверка от НСИ/Мониторстат относно наличието на активност на предприятието-кандидат е видно, че  няма данни кандидатът да е извършвал дейност през 2018г. Според  

учредителният акт от ТР, дружество "ИЗИ ТРАВЕЛ" ЕООД е учредено на 07.06.2019 г. На това основание ПП се предлага за отхвърляне, защото не съответства на изискванията по т.16 "Кандидатът е 

регистриран преди 01.01.2019 г. и е осъществявал стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г."
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BG16RFOP002-2.092-0442 ФЕНСИ ХОЛИДЕЙС 

ООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване). Съгласно т. 11.2, 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 настоящите Условия/: - 79.11 „Туристическа 

агентска дейност“; - 79.12 „Туроператорска дейност“. В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 79.12 

Туроператорска дейност. Видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа дейност в сектор 55. 20 

„ТУРИСТИЧЕСКО И КРАТКОСРОЧНО НАСТАНЯВАНЕ ” с 59 процента , код 47.53 Търговия на дребно с тапети, килими и др. стени и подови покрития с 41 процента от нетните приходи от продажби за 

2019 г. С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. Съгласно Приложение5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При 

несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0456 Верона-Милениум 

ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения (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 настоящите Условия/: - 79.11 „Туристическа 

агентска дейност“; - 79.12 „Туроператорска дейност“. Видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа 

дейност в сектор 55.10 „Хотели и подобни места за настаняване”. С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. Съгласно Приложение 5 „Критерии и 

методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0463 " АКВА ТУР БЪЛГАРИЯ" 

ООД

Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 16 от Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване).

Съгласно  Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са осъществявали стопанска 

дейност през 2018 г. и 2019 г.

Съгласно извършена служебна проверка в НСИ/ Мониторстат  е видно, че кандидатът не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводството през 2018 г.

Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5 към Условията за кандидатстване и изпълнение): „При несъответствие с изискванията по т. 1-21 

проектното предложение се отхвърля“.
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BG16RFOP002-2.092-0466 Кю Травъл ЕООД Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 16 от Критерии и методология за 

оценка на проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1, подт. 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са осъществявали 

стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.

Съгласно извършена служебна проверка в НСИ/ Мониторстат кандидатът е декларирал, че през 2018 г. предприятието не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5 към Условията за кандидатстване и изпълнение): „При несъответствие с изискванията по т. 1-21 

проектното предложение се отхвърля“.
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BG16RFOP002-2.092-0468 СПА ТУРС БЪЛГАРИЯ 

ЕООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“. След изпратеното уведомление за установени нередовности, 

кандидатът не представя исканите документи. Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5 към Условията за кандидатстване): в случай че 

след допълнителното им изискване по установения ред документите по т. 1 – 21 не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се 

отхвърля".  
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BG16RFOP002-2.092-0492 ВИАДЖИ ЕООД Кандидатът развива своята основна икономическа дейност (съгласно данни за 2019 г.) в Мониторстат в следния сектор съгласно Класификация на икономическите дейности /КИД - 2008/: 47.91.

КИД на кандидата не съответства на изискванията и условията за кандидатстване и на това основание, ПП № BG16RFOP002-2.092-0492 е предложено за отхвърляне.

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.2, 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 настоящите Условия/:

- 79.11 „Туристическа агентска дейност“;

- 79.12 „Туроператорска дейност“.

В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 79.12 "Туроператорска дейност".

Видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа дейност в сектор 47.91 "Търговия на дребно чрез поръчки 

по пощата, телефона или интернет”.

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

Съгласно Приложение5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0537 ЮПИЕЛ - ТУР ООД След проведена служебна проверка се установи, че кандидатът развива своята основна икономическа дейност КИД 2008 в сектор 79.90 Други дейности, свързани спътуванияи резервации и е 

недопустим кандидат по настоящата процедура. Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 

19 от Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване). Съгласно т. 11.2, 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 

настоящите Условия/: - 79.11 „Туристическа агентска дейност“; - 79.12 „Туроператорска дейност“. В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-

2008“, кандидатът е посочил 79.11 Туристическа агентска дейност. Видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна 

икономическа дейност в сектор 79.90 Други дейности, свързани спътуванияи резервации и е недопустим кандидат по настоящата процедура. С оглед на горното, кандидатът попада сред 

недопустимите кандидати по процедурата. Съгласно Приложение5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното 

предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0539 БЕЛЛА ТРАВЕЛ 

БЪЛГАРИЯ ЕООД

След установени нередовности кандидатът е представил Удостоверение от Националната агенция за приходите за задълженията на кандидата. Видно от издаденото Удостоверение от Националната 

агенция за приходите за задълженията на кандидата БЕЛЛА ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД , същият дължи 500лв. към НАП, които са над допустимите 1 на сто от сумата на годишния общ оборот на 

предприятието-кандидат за последната приключена финансова година, която е 23 000лв.
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BG16RFOP002-2.092-0546 Соларе травел ЕООД Проектното предложение не отговаря на изискванията на Критерий № 19 от Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 5) към Условията за кандидатстване.

Съгласно 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 настоящите Условия/:

-    79.11 „Туристическа агентска дейност“; 

-    79.12 „Туроператорска дейност“. 

Видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ)/ Мониторстат е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа дейност в сектор 79.90.

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

Съгласно Приложение 5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0552 ДАН ТРАВЕЛ ЕООД Проектното предложение не отговаря на изискванията на Критерий № 9 от Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване).

Административният договор е подписан на хартиен носител а не с КЕП.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът е представил същият файл с административния договор подписан на хартиен носител и без да е подписан с КЕП.

Съгласно Приложение 5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0581 БУЛУЕЙ ЕООД Към проектното предложение е представен файл с размер 3 КВ, т.е. единствено КЕП, а не Административен договор – по образец (Приложение 7).

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът отново представя единствено Квалифицирани електронни подписи (КЕП) на лицата с право да представляват кандидата, с 

т.нар. отделена сигнатура (Detached signature), без към тях да са прикачени съответните документи.

Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5 към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване по 

установения ред документите по т. 1 – 21 не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
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BG16RFOP002-2.092-0582 "България Еко-травел" 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 23 и т. 24, Раздел I,  буква  г) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 1 и Критерий № 2 от Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване).

Подаденият чрез ИСУН 2020 Формуляр за кандидатстване e подписан с КЕП с автор физическото лице МАРИН РАДОСЛАВОВ  ТОДОРОВ и титуляр юридическото лице БУЛЕКОПРОЕКТИ ООД   ЕИК 

130733931.

Като резултат от извършената служебна проверка в Търговски регистър към Агенция по вписванията, е установено, че официалният представляващ на дружеството "България Еко-Травел" ЕООД, ЕИК  е  

г-н  ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ САВОВ

По отношение на кандидата , проектното предложение подадено на дата 18.10.2020 г.

Към Формуляра за кандидатстване е приложено Изрично пълномощно за подаване на проектното предложение и за подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ с КЕП, в което не са  отбелязани правата на упълномощеното лице.

След  изпратеното  уведомление за установени нередовности, кандидатът представя Изрично пълномощно за подаване на проектното предложение и за подписване на административния договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (Приложение 4), с което е упълномощено съответното физическото лице МАРИН РАДОСЛАВОВ  ТОДОРОВ и титуляр юридическото лице 

БУЛЕКОПРОЕКТИ ООД   ЕИК 130733931, което не е към ДАТАТА НА КАНДИДАТСТВАНЕ. С оглед на посоченото, не е налице коректно подписване с КЕП на Формуляра за кандидатстване, съгласно 

изискванията на Условията за кандидатстване и изпълнение по процедурата от лице с право да представлява кандидата или упълномощено от него лице.

Също така, кандидатът представя и административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, подписан с КЕП с автор физическото лице МАРИН РАДОСЛАВОВ  ТОДОРОВ и 

титуляр юридическото лице БУЛЕКОПРОЕКТИ ООД   ЕИК 130733931.

Предвид изложеното, Формулярът за кандидатстване и Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата, са  подписани с валиден КЕП от лице  без 

представителна власт по отношение на кандидата.

Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5 към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване по 

установения ред, документите по т. 2- 10 не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
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BG16RFOP002-2.092-0584 РАНДЕВУ ЕООД Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“. След изпратеното уведомление за установени нередовности, 

кандидатът не представя исканите документи. Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5 към Условията за кандидатстване): в случай че 

след допълнителното им изискване по установения ред документите по т. 1 – 21 не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се 

отхвърля".  
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BG16RFOP002-2.092-0586 ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ 

ЕНД ИВЕНТС БГ ООД

Към проектното предложение е представен файл с размер 3 КВ, т.е. единствено КЕП, а не Административен договор – по образец (Приложение 7).

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът отново представя единствено Квалифицирани електронни подписи (КЕП) на лицата с право да представляват кандидата, с 

т.нар. отделена сигнатура (Detached signature), без към тях да са прикачени съответните документи.

Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5 към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване по 

установения ред документите по т. 1 – 21 не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
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BG16RFOP002-2.092-0611 "ДЖИНИ ГРУП" ЕООД Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 16 от Критерии и методология за 

оценка на проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване). Съгласно т. 11.1, подт. 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на 

проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г. Съгласно извършена служебна проверка в Търговския регистър и 

регистър на ЮЛНЦ и Регистър Булстат е установено, че е обявена декларация за липса на дейност за 2018 г. от кандидата. Съгласно извършена служебна проверка от НСИ/ Мониторстат кандидатът е 

не е подал отчет за 2018г. Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5към Условията за кандидатстване и изпълнение): „При несъответствие 

с изискванията по т. 1-21 проектното предложение се отхвърля“.
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BG16RFOP002-2.092-0618 КЛИО ТРАВЕЛ ООД  Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 23 и т. 24, Раздел I, буква г) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 1 и Критерий № 2 от Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване). Подадените чрез ИСУН 2020 Формуляр за кандидатстване и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по процедурата, са подписани с подписани с КЕП с автор физическото лице МАРИН РАДОСЛАВОВ ТОДОРОВ и титуляр юридическото лице БУЛЕКОПРОЕКТИ ООД ЕИК 130733931. Към 

Формуляра за кандидатстване е приложено Изрично пълномощно за подаване на проектното предложение и за подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ с КЕП, в което не са изписани собственоръчно трите имена на упълномощителяизрично и адреса на кандидата неотговаря на адреса посочен в Търговския регистър .Като резултат от 

извършената служебна проверка в Търговски регистър към Агенция по вписванията, е установено, че официалният представляващ на дружеството "Клио Травел " ООД е г-жа МАРИАНА СТЕФАНОВА 

ПАВЛОВА . Предвид изложеното, Формулярът за кандидатстване и Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата, са подписани с валиден КЕП от 

лице без представителна власт по отношение на кандидата. По отношение на кандидата , проектното предложение поданено на дата 19.10.2020 г. След изпратеното уведомление за установени 

нередовности, кандидатът представя Изрично пълномощно за подаване на проектното предложение и за подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ (Приложение 4), с което е упълномощено съответното физическото лице МАРИН РАДОСЛАВОВ ТОДОРОВ и титуляр юридическото лице БУЛЕКОПРОЕКТИ ООД ЕИК 130733931., което не е към 

ДАТАТА НА КАНДИДАТСТВАНЕ. С оглед на посоченото, не е налице коректно подписване с КЕП на Формуляра за кандидатстване, съгласно изискванията на Условията за кандидатстване и изпълнение 

по процедурата от лице с право да представлява кандидата или упълномощено от него лице. Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5 

към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване по установения ред, документите по т. 2- 10 не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно 

изискванията, проектното предложение се отхвърля. Към проектното предложение е приложен представя Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

процедурата (Приложение 7). Представен е единствено Квалифицирани електронни подписи (КЕП) на упълномощеното лице, без към него да е прикачен съответният документ . След изпратеното 

уведомление за установени нередовности, кандидатът представя Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата (Приложение 7). Представен е 

единствено Квалифицирани електронни подписи (КЕП) на упълномощеното лице, без към него да е прикачен съответният документ. Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни 

предложения по процедурата (Приложение 5 към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване по установения ред документите по т. 2 – 21 не бъдат предоставени от 

кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0628 ВАЛЕНТИ-7 ЕООД Проектното предложение не отговаря на изискванията на Критерий № 9 от Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване).

Към проектното предложение е прикачен само КЕП без файла със административния договор.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът отново е представил само КЕП без файла със административния договор

Съгласно Приложение 5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".

След извършена служебна проверка се установи, че Свидетелство за съдимост на представляващия кандидата не може да бъде издадено по служебен път и не е приложено от кандидата.

Приложено, лицето е осъждано по чл. 130, ал. 2 НК
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BG16RFOP002-2.092-0643 ММТУРС ЕООД Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“. След изпратеното уведомление за установени нередовности, 

кандидатът не представя исканите документи. Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5 към Условията за кандидатстване): в случай че 

след допълнителното им изискване по установения ред документите по т. 1 – 21 не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се 

отхвърля".  
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BG16RFOP002-2.092-0645 АСА ПАРТНЪРС ЕООД Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване). Съгласно т. 11.2, 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 настоящите Условия/:

- 79.11 „Туристическа агентска дейност“;

- 79.12 „Туроператорска дейност“.

След направената служебна проверка от справката на НСИ се констатира, че кандидатът "АСА ПАРТНЪРС" ЕООД е с КИД 79.90 – „Други дейности свързани с пътувания и резервации“. На това 

основание проектното предложение се предлага за отхвърляне.
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BG16RFOP002-2.092-0654 ИГЪЛ ТРАВЕЛ 62 ЕООД Проектното предложение не отговаря на изискванията на Критерий № 12 от Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване).

След извършена служебна проверка се установи, че размерът на неплатените задължения е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот на предприятието-кандидат за 2019 г.

Допълнително представеният документ не отговаря на изискванията. Представено е удостоверение за липса на задължения на кандидата към общината по седалището, а не Удостоверение от 

Националната агенция за приходите за липса на задължения на кандидата.

Съгласно Приложение 5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0657 ПИ ЕЛ ДИ ЕООД Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.2, 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 настоящите Условия/:

- 79.11 „Туристическа агентска дейност“;

- 79.12 „Туроператорска дейност“.

Видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) е установено, че дейностите, които е извършвало предприятието през 2019 г. са:

Туристическа агентска дейност - 26%

Специализирана търговия на едро с други хранителни стоки - 24%

Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване – 50%

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

Съгласно Приложение5 „Критерии и методология заоценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0660 АСТРЕЯ БГ-13 ЕООД Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 1, буква k)  от Условията за кандидатстване по процедурата, както и на Критерий № 12 от 

Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване). 

Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата не могат да получат безвъзмездна помощ кандидати, които имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на УО и на кандидата, или аналогични задължения, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган или размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни 

вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година или повече от 50 000 лв.

След извършена служебна проверка от Националната агенция за приходите е установено наличие на задължения по публични вземания на основание чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс, в размер на 2027,91 лв. лв. и общ оборот към 31.12.2019 г., в размер на 32 000 лв. 

Сумата на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за 

последната приключена финансова година.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът НЕ представя представя Удостоверение от НАП за наличие/липса на задължения , съгласно което сумата на задълженията за 

данъци и задължителни осигурителни вноски и лихвата по тях по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, е в размер на 2027,91 лв., което е повече от 1 на сто от 

сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5 към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване по 

установения ред документите по т. 2– 21 не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля
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BG16RFOP002-2.092-0673 ВИВАТУРС ЕООД 1. Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 1, буква k) и изискванията на т. 24, подт.ж) от Условията за кандидатстване по процедурата, 

както и на Критерии № 10, № 11, и № 12 от Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване). Съгласно Условията за кандидатстване 

по процедурата не могат да получат безвъзмездна помощ кандидати, които имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на УО и на кандидата, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган или размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на 

годишния общ оборот за последната приключена финансова година или повече от 50 000 лв. След направена проверка в Търговски регистър и ЮЛНЦ е установено че кандидата е регистриран по 

седалище в община Пловдив. Не е представено Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето 

му). След извършена служебна проверка, относно наличие/липса на задължения към Националната агенция за приходите на стойност 388,66 лв., като задълженията, съвкупно, са над 1 на сто от 

сумата на код 15000 от Отчета за приходи и разходи на предприятието-кандидат за 2019 г. (27 хил.лв.). След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не представя 

изисканите документи. Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5към Условията за кандидатстване и изпълнение): „При несъответствие с 

изискванията по т. 1-21 проектното предложение се отхвърля“.

2. Кандидатът не отговаря на изискването от Критериите за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване и изпълнение по процедурата и Критерий № 15от Критерии 

и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 5 към условията).

Съгласно т. 11.1, подт. 4) от Условията за кандидатстване и изпълнение, кандидатите трябва да са вписани в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, воден от Министерството на 

туризма. В случай на предприятия, които извършват туроператорска дейност, е необходимо да притежават валидна към датата на подаване на проектното предложение застраховка „Отговорност на 

туроператора“. Видно от извършената служебна проверка в НСИ/ Мониторстат кандидатът развива своята основна икономическа дейност (съгласно данни за 2019 г.) в сектор 79.12 „Туроператорска 

дейност“. Видно от служебна проверка в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, воден от Министерството на туризма, кандидатът не притежава валидна към датата на подаване на 

проектното предложение застраховка „Отговорност на туроператора“.

След изпратено искане до кандидата на 26.11.2020г. за представяне на валидна към датата на подаване на проектното предложение застраховка „Отговорност на туроператора“ кандидатът не е 

представил изисканият документ. Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5към Условията за кандидатстване и изпълнение): „При 

несъответствие с изискванията по т. 1-21 проектното предложение се отхвърля“.
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BG16RFOP002-2.092-0674 ВАРНА СИТИ ТУР ООД Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване). Съгласно т. 11.2, 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 настоящите Условия/: - 79.11 „Туристическа 

агентска дейност“; - 79.12 „Туроператорска дейност“. В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 79.12 

Туроператорска дейност. Видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа дейност в сектор 93.29 други 

дейности, свързани сразвлеченияи отдих и е недопустим кандидат по настоящата процедура. С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. Съгласно 

Приложение5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0680 ЕС ЕНД ДИ ТРАВЕЛ 

ЕООД

Съгласно 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 настоящите Условия/:

-    79.11 „Туристическа агентска дейност“; 

-    79.12 „Туроператорска дейност“. 

Видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа дейност в сектор 79.90.

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

Съгласно Приложение 5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0685 Социална 

поклонническа 

кооперация "ЕМАУС"

След извършена справка в Националния туристически регистър е видно, че КООПЕРАЦИЯ СОЦИАЛНА ПОКЛОННИЧЕСКА КООПЕРАЦИЯ ЕМАУС е

вписана в регистъра със Заповед № Т-РД-15-72/30.04.2019 г. на министъра на туризма.

Съгласно т. 5 от т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите на т. 11. Допустими кандидати от Условията за кандидатстване „Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само 

кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.“
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BG16RFOP002-2.092-0688 Трейд Феър Трипс 

ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.2, 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 настоящите Условия/:

-    79.11 „Туристическа агентска дейност“; 

-    79.12 „Туроператорска дейност“.

Видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) е установено, че дейностите, които е извършвало предприятието през 2019 г. са:

Други дейности, свързани с пътувания и резервации 58% - КИД 79.90

Туроператорска дейност - 42%

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

Съгласно Приложение5 „Критерии и методология заоценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0690 РЕНИ ТУР - БГ ООД  Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 16 от Критерии и методология за 

оценка на проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.1, подт. 5) от Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са осъществявали 

стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.

Съгласно извършена служебна проверка в НСИ/ Мониторстат  кандидатът е декларирал че през 2019 г.не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводството .

Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5 към Условията за кандидатстване и изпълнение): „При несъответствие с изискванията по т. 1-21 

проектното предложение се отхвърля“. 
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BG16RFOP002-2.092-0708 БЪЛГАРИЯ ТРАВЪЛ 

ЕООД

На дата 03.12.2020г. е представен документ, който не е за извършено плащане в посочения размер, придружен от ново удостоверение или споразумение, от което да е видно, че задълженията са 

обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения.

Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5 към Условията за кандидатстване): в случай, че след допълнителното им изискване по 

установения ред документите по т. 1 – 21 не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
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BG16RFOP002-2.092-0716 КАНАПЕ ЕООД Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване). Съгласно т. 11.2, 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 настоящите Условия/: - 79.11 „Туристическа 

агентска дейност“; - 79.12 „Туроператорска дейност“. В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 79.12 

Туроператорска дейност. Видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа дейност в сектор КИД 55.20 

Туристическо и друго краткосрочно настаняване, и е недопустим кандидат по настоящата процедура. С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. Съгласно 

Приложение5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".

69

BG16RFOP002-2.092-0721 ХОРНИТ ООД Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, раздел I, букви: а/ от Условията за кандидатстване по процедурата 

и по Критерии № 3 от Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване).

 Към проектното предложение е представен само КЕП без файла със самата Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 1).

След изпратено искане кандидата представя  Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 1 )и Справка за обобщените параметри на 

предприятието (Приложение 1.1) . След извършена служебна проверка в Търговския регистър по отношение на кандидата са открити наличие на свързани предприятия и предприятия партньори. 

Представената Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 1 )

не е коректно попълнена по т. 1, т.2  и т. 3 от образеца. Налице е разминаване в посочените данни при определяне на категорията на предприятието спрямо посочените данни в Справка за 

обобщените параметри на предприятието (Приложение 1.1). 

Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5 към Условията за кандидатстване): "в случай че след допълнителното им изискване по 

установения ред документите по т.2 – 10 и не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0722 ЕТ "ПОЛЕТ - 

АНТОАНЕТА 

МЛАДЕНОВА"

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът НЕ е представил изисканите документи в посочения срок.

Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5 към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване по 

установения ред документите по т. 1 – 21 не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля. 



71

BG16RFOP002-2.092-0728 ЩАСТЛИВЦИТЕ - 

НЕЙЧЕВИ СД

Съгласно 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 настоящите Условия/:

-    79.11 „Туристическа агентска дейност“; 

-    79.12 „Туроператорска дейност“. 

Видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа дейност в сектор 68.20 .

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

Съгласно Приложение 5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0738 ЕООД КPИС КАP Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.1, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения (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 настоящите Условия/:

-    79.11 „Туристическа агентска дейност“; 

-    79.12 „Туроператорска дейност“. 

Видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа дейност в сектор 45.11 „Търговия с леки и лекотоварни 

автомобили до 3,5 т”.

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

Съгласно Приложение5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0748 "Балкан Експрес" 

ЕООД

Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 3) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване).

Съгласно т. 11.2, 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 настоящите Условия/:

- 79.11 „Туристическа агентска дейност“;

- 79.12 „Туроператорска дейност“.

В т. 1. „Данни за кандидата” от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008“, кандидатът е посочил 79.12 "Туроператорска дейност".

Видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа дейност в сектор 79.90 "Други дейности, свързани с 

пътувания и резервации”.

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

Съгласно Приложение5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0753 ОРИНДЖ ХОЛИДЕЙ 

ЕООД

Съгласно 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 настоящите Условия/:

- 79.11 „Туристическа агентска дейност“;

- 79.12 „Туроператорска дейност“.

Видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа дейност в сектор 93.29 .

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

Съгласно Приложение 5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0764 КИТТ ЕООД Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 23 и т. 24, Раздел I, буква г) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 1 и Критерий № 2 от Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване).

Подадените чрез ИСУН 2020 Формуляр за кандидатстване и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата, са подписани с подписани с КЕП с титуляр 

физическото лице Валентин Кирилов Савов.

Към Формуляра за кандидатстване е приложено Изрично пълномощно за подаване на проектното предложение и за подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ с КЕП, в което не са вписани трите имена на упълномощителя.

Като резултат от извършената служебна проверка в Търговски регистър към Агенция по вписванията, е установено, че официалният представляващ на дружеството "КИТТ" ЕООД е г-н ВЛАДИМИР 

БОРИСОВИЧ ЧУГУНОВ .

Предвид изложеното, Формулярът за кандидатстване и Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата, са подписани с валиден КЕП от лице без 

представителна власт по отношение на кандидата.

По отношение на кандидата , проектното предложение поданено на дата 20.10.2020 г.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът представя Изрично пълномощно за подаване на проектното предложение и за подписване на административния договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (Приложение 4), с което е упълномощено съответното физическото лице Валентин Кирилов Савов, което не е към ДАТАТА НА КАНДИДАТСТВАНЕ. С 

оглед на посоченото, не е налице коректно подписване с КЕП на Формуляра за кандидатстване, съгласно изискванията на Условията за кандидатстване и изпълнение по процедурата от лице с право 

да представлява кандидата или упълномощено от него лице.

Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5 към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване по 

установения ред, документите по т. 2- 10 не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля.
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BG16RFOP002-2.092-0770 Мак Си Мениджмънт 

ООД

Съгласно 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 настоящите Условия/:

-    79.11 „Туристическа агентска дейност“; 

-    79.12 „Туроператорска дейност“. 

Видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа дейност в сектор 62.09.

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

Съгласно Приложение 5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0788 БОЛГЕРИАН 

ХОЛИДЕЙС КИТЕН 

ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 16 от Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване).

Съгласно  Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са осъществявали стопанска 

дейност през 2018 г. и 2019 г.

Съгласно извършена служебна проверка в НСИ/ Мониторстат  е видно, че кандидатът не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводството през 2018 г.

Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5 към Условията за кандидатстване и изпълнение): „При несъответствие с изискванията по т. 1-21 

проектното предложение се отхвърля
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BG16RFOP002-2.092-0801 ТРИП ООД Съгласно т.11.1 Критерии за допустимост на кандидатите от УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020. Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ в точка 3) 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 /: 79.11 „Туристическа агентска дейност“ и 79.12 „Туроператорска дейност“ След извършена служебна проверка от 

НСИ /Мониторстат е констатирано че за 2019 г. кода на основната икономическа дейност кандидата е 93.29 . С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съгласно Приложение5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”: "При несъответствие с изискванията по т. 1-21, проектното предложение се отхвърля".
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BG16RFOP002-2.092-0812 АДРИМА ТРАВЕЛ ООД След направената служебна проверка от справката на НСИ/Мониторстат се констатира, че кандидатът АДРИМА ТРАВЕЛ ООД  е с КИД 79.12 – Туроператорска дейност. От направената служебна 

проверка се констатира, че кандидатът е за заличен е от Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, воден от Министерството на туризма със заповед № РКК-02-484/30.09.2008г. като 

Туроператор, но има право да осъществява своята дейност като Туристически агент с КИД 79.11. Тъй като основната дейност  на кандидата се възприема дейността по КИД, която в случая  е КИД 79.12, 

а той е регистриран в регистъра на МТ само като туристически агент с КИД 92.11, то той е недопустим кандидат, тъй като осъществената дейност не е в съответствие с дейността по регистрация. 
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BG16RFOP002-2.092-0830 ЕВРО ТРАВЪЛ ЕООД Към ПП е представен за Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата само файл с КЕП. След изпратеното уведомление за установени нередовности, 

кандидатът отново представя единствено Квалифициран електронен подпис (КЕП) без към него да е прикачен съответния документ.
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BG16RFOP002-2.092-0831 КОМФОРТ-ТРАВЕЛ 

2010 ЕООД

Кандидатът не отговаря на изискването от Критерии за недопустимост на кандидатите по т. 11.2, подт. 1, буква k)  от Условията за кандидатстване по процедурата, както и на Критерий № 12 от 

Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване). 

Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата не могат да получат безвъзмездна помощ кандидати, които имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на УО и на кандидата, или аналогични задължения, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган или размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни 

вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година или повече от 50 000 лв.

След извършена служебна проверка от Националната агенция за приходите е установено наличие на задължения по публични вземания на основание чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс, в размер на 5932,06 лв. и общ оборот към 31.12.2019 г., в размер на 156 000 лв. 

Сумата на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за 

последната приключена финансова година.

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът НЕ представя представя Удостоверение от НАП за наличие/липса на задължения, съгласно което сумата на задълженията за 

данъци и задължителни осигурителни вноски и лихвата по тях по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, е в размер на 5932,06 лв., което е повече от 1 на сто от 

сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5 към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване по 

установения ред документите по т. 2– 21 не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля
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BG16RFOP002-2.092-0832 ГАЛАКСИ  ТУР ООД Проектното предложение не отговаря на изискванията на т. 24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“, раздел I, буква б) от Условията за кандидатстване и изпълнение по 

процедурата и на Критерий № 4 от Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 5 към условията). Към проектното предложение е представена Декларацията за 

обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 1), след извършена служебна проверка е открита свързаност . След извършена служебна провека от страна на Министерство на туризма по 

отношение на ГАЛИНА КИРИЛОВА ЗАРКОВА- управител на ГАЛАКСИ ТУР ООД се установи, че Свидетелство за съдимост не може да бъде издадено по служебен път и не е приложено от кандидата. 

След изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът не е представил допълнително изисканите Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 1) и 

Свидетелство за съдимост. Представен е единствено КЕП на лицето упълномощено да а представлява кандидата, с т.нар. отделена сигнатура (Detached signature), без към него да е прикачено 

съдържание. Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5 към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване 

по установения ред документите по т. 2– 10 не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля
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BG16RFOP002-2.092-0838 БАЛКАН ЕКСПРЕС 

ТРАВЕЛ АСИСТЕНС 

ООД

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

Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване). Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към датата на подаване 

на проектното предложение е установено, че кандидатът се представлява от Елена Виталиевна Маркелова, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ и Алексей Вячеславович Маркелов, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ. След 

изпратеното уведомление за установени нередовности, кандидатът представя свидетелство за съдимост или еквивалентен документ на Елена Виталиевна Маркелова, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ и Алексей 

Вячеславович Маркелов, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ с дата на издаване 02.04.2020 г. Съгласно Критерий № 13 от Критерии и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 5 към Условията 

за кандидатстване) Свидетелство за съдимост на всички лица, с право да представляват кандидата, независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин (издадено не по-рано от 6 

месеца преди датата на представянето му). Представените свидетелства за съдимост са издадени 02.04.2020г. Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата 

(Приложение 5 към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им изискване по установения ред, документите по т. 1 – 21 не бъдат предоставени от кандидата или са 

представени, но не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля


