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Кандидаты раsвива имономическа дейност {съr11асно данни за 2019 r.} в семтор 79.12 сьrпасно К11асифинация на икономичесмите дейности /КИД • 2008/: 15%. Проек1ното nреД11ожение на кандидата не 
съотее1ав.а на и:tисмеанията и усповнмта за кандидатстване и на това основание, Проемтното nред11ожение е nредпожено эа олсвьрпяне, тьй като тази дейност е под 50%. 

кандидатьт попада в Критериите за недопустимост на кандидатите пот. 11.2, подт. 2} от Ус.nоеиАта за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и методолоrиА за оценка на 

проемтниrе предложения (Приложение S към Условията эа мандидатстване). 
1Съrлаtно1. 11 2, под,. 2) от Ус.nоеиАта аа канд~атстеане: КандиД3тите трябва да разеиеа1 сВОАта осноена икономическа дейност (съгласно данни 33 2019 r.) е един от С/lедните сектори съr„асно 

к„асификация на икономическите дейности /КИД - 2008- При11ожение 6 към настоящите Условия/: 

- 79.1 1 „ Туриеtическа агентска дейност,.; 
- 79.12 „ Туроператорс.ка дейност"'. 
Видно от служебна проверка в Национа11ния статистически институ, IНСИ) е установено, че Де'1ности, които е иsеършвало предприятието npes 2019 r. са: 
Код по КИД 2008 • 74.90 Други професионални дейности, нек.nасифиЦ)4рани другаде - 45% 

Код по КИД 2008 - 46.90 Несnециа„иsирана rьрrовня на едро - 40% 

Код 110 КИД 2008 -79.12 Туроnераторска дейност - 1S% 
Поради несъответствие с и1нскаани1111та пот. 11.1, подт З и т. 11 2. nодт. 2 от УСJ1овнята ,а кандидатстване и изnьлнение 1а предоставяне на ~,въsмеsдна финансова помощ по Оперативна програма 
.,Иноеацни и конкурентоспособност"' 2014-2020. проектното nред,1ожение се отхвърля като недопустимо по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, 

регистрирани по Закона за tуриsма като туроператор или туристически агент, sa nреодот,ване на икономическите последствия от пандемията COVI0-19". 

!
Съгласно Yc.noвиAr.J sa кандидатстване: Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност (съrnасно данни sa 2019 r.) е един от следните сектори съrnасно Класификация на 

икономически1е дейности /КИД - 2008 - Приложение 6 мъм настоящите Условия/: 

79.11 „ Туристическа агентска дейност"; 

79.12 „ТурQnераторска дейност"'. 
Видно от сnужебна проеерка е Национа11ния статист·ичесни инсrитут (НСИ) е установено. че кандидатьт развива своята основна икономическа дейност е сек,ор 93.19 „Други дейности в обпастта на 

спорта". 

Поради несъответствие с и.sискеанията пот. 11.1, nодт. 3 и т. 11.2, nодт . 2 от Ус.nовията sa кандидатстване и иsnъпнение за П!)l'достааяне на бt!1възмеsдна финансова помощ no Оnера1ивна npQrpaмa 

.. Иноеации и монмурентоспособност" 2014•2020, проектното предложение се отхвърля мато недопустимо по процедура на подбор на 11роек1и BG16RГOP002-2.092 „Подкрепа на предnри~:п-ия, 

реrистрмР3ин по Закона sa туризма катотуроnератор и11и туристически агент, sa nреодоnяване на икономичес.ките nос.педствия от пандемията COVID-19"'. 

Кандидатът не оттоеарА на и1исмване10 от Критерии 1а допустимост на кандидатите пот. 11.J, под,. 5) о-гУслоеията за кандидаl"стеане по nроцедура,-а и Критерий Nv 16 от Критерии и ме1одо11оrмя sa 

оценка на n~ктните nред,11ожениА (При11ожение S мъм YCIIOBИJffill я кандмда,-стеане) 
СъГ11асно т. 11,1, под, . S) от Условията ,а мандидатстване, допустими по настоящата процедура 1а подбор на проекти са само кандидати, които са реrиеt·рирани преди 01.01 .2019 r. и til осъществява11и 

стопанска дейност npes 2018 r. и 2019 r. 
Съr„асно и1върwена сАужебна проверка в ТърrовсмиА регистър и регистър на ЮЛНЦ и Регистър 6уnстат и иэеърwена с.nужебна проверка от НСИ/ Мониторстат кандидатът не е осъщес1■ява11 дейност 

npes 2018 r. 

1
Съ. r11асно Критерии". методоnоrия sa оценка на n~мтни n!)l'д,1ожения no процедурата (Прнnожение S към Ус.nовията .sa кандидатеtване и мsnЪJ1нение): .При несьо1вете1вие с изискванията пот. 1·21 

n~к,но,-о n~д11ож~t1~е_ц_ отхвърлL 



BG16RFOP002-2.092-00S3 СЪНИ ТРАВЕЛ ООД Кандидатът развива своята основна икономичесна дейност (съгласно данни за 2019 r.) в следния сектор съгласно Класификация на икономическите дейности /КИД ~ 2008/: 55.10 след nроверна в НСИ . 
Във ФК е посочен 79.12. 

Кандидатът попада в Кри,ериите за недопустимост на 1<андидатИ1е пот. 11.2, подт. З) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий No 19 от Критерии и метОI\Опогия за оценка на 
проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване). 

Съгласно т. 11.2, r1од1. З) от Условията за кандидатстване: Кандидатите 1рябва да развиват своята основна икономическа дейност (сьrласно данни за 2019 r.) е един от следните сектори съгласно 
Класификация на икономическите дейности /КИД - 2008- Припожение б към настоящите Усповия/: 

- 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 nосочип 79.12. 

Видно от служебна проверка в Националния статистически инснпут (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа дейност в сектор SS.10 „Хотели и подобни места за 
настаняване". Поради несъответствие с изискванията пот. 11.1, подт. 3 и т. 11.2, nодт. 2 от Условията за мандидатстеане и иэnъпнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, проемтното предложение се отхвърля мата недопустимо по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на 
предприятия, регистрирани по Закона за туризма мато туроператор или туриСlически агент, за преодоляване на имономичесмите поспедствиА от пандемията COVID•l9". 
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BG16RFOP002-2.092-0082 Джуниьр Турс ООД Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите nот.11.2, nодт. 3) 01 Условията sa кандидатстване по процедурата и Критерий N219 от Критерии и методология за оценка на 
проектните предпожения (Припожение S към Условията за манд111датстване). 

Съгласно т. 11.2, nодт. 3) от Условията за канд111датстване: Кандидатите трябва да разв111ватсвоята основна икономическа дейност (съгласно данни за 2019 г. ) в един от следните семтор111 съrпасно 
Кпас111фимация на икономическите дейности /КИД- 2008 - Припожение 6 кьм настоящите Условия/: 
- 79.11„ Туристическа агентска дейност.,; 

- 79.12 „Туроператорска дейност". 

Според направената служебна nрооерма от НСИ/Мониторстат кода на икономичесна дейност на кандидата е 93.29 "Друrи дейности, свързани с развлечения и отдих". 

Поради несъответствие с изискванията пот. 11.1, nодт. 3 и т. 11.2, nодт. 2 от Условията за кандидатстване и изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
,.Иновации и моннурентоспособност" 2014-2020, проектното nредпожение се отхвърля нато недопустимо no процедура на подбор на проекти BG16RFOP002•2.092 „Поднреnа на предприятия, 
регистрирани no Замона за туризма катотуроператор ипи туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19". 

s 
BG16RFOP002-2.092-0087 ТУРТРАНС бЪЛГАРИЯ Кандидатът попада в Критериите за недопустимое1 на кандидатите пот. 11.1, nодт. ЗI от Условията за мандидатстване по nроцедуратс.t и Критерий No 19 от Критерии и методология за оценна на 

ЕООД проектните nреД1Jожения (Приложение 5 към Условията за нандидатстване). Съгласно т. 11.1, nодт. 31 от Условията за кандидатстване: Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа 
дейност (съгласно данни за 2019 r.) в един от следните сектори съгласно Класификация на инономическите дейности /КИД- 2008- Припожение 6 към настоАщите Условия/: - 79.11 „ Туристичесна 
агентска дейност"; • 79.12 нТуроnераторсна дейност". Видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа 
дейност в сектор 63.12 „Обработна на данни, хостинг и подобни дейностин. С оглед на гореизложеното и поради несъо·!'ветствие с изискванията пот. 11.1, nодт. 3 и т. 11.2, nодт. 2 от Условията за 
кандидатстване и изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и нонмурентоспособност" 2014-2020, проектното преД11ожение се отхвърпя като 
недопустимо процедура на подбор на проекти BG16RFOP002·2.092 „Подкрепа на предприятия, регистриран111 по 3анона за туризма като туроnератор или туристически агент, за nреодопяване на 
имономическите последствия от пандемията COVID-19". 
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BG16RFOP002•2.092-0089 "ДОРИС ТРАВЕЛ" Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на нандидатите пот. 11.2, nодт. 3) от Условията за мандидатстване по процедурата и Критерий N219 от Критерии и методология за оценна на 
ЕООД проектните предложения (Приложение 5 нъм Условията за кандидатстване). Съrласнот. 11.2, nодт. 3) от Условията за кандидатстеане: Кандидатите трябва да развива, сво11та основна инономическа 

дейност (съrпасно данни за 2019 r.) в един от следните сектори съгласно Кпасиф111мац111я на икономическите дейности /КИД- 2008 - Припожсние 6 към настоящите Усповия/: - 79.11 „ Туристическа 
а гентска дейност"; · 79.12 ,,Туроr,ераторска дейност". В т. 1. ,,Данни за мандидата" от Формупяра за кандидатстване, в поле „Код на организацията ло КИД-2008", кандидатът е посочил 79.12 
Туроnераторска дейност. Видно от служебна nроверма в Национапния статистически институт (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа дейност о сектор 79.90 Други 

дейности.свързани с пътувания и резервацмиs С оглед на горното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати no процедурата. Съгласно Пр111пожение 5 „Критерии и методопоrиR за оцен"'а на 
проектните предложения": "При несъотве,·ствие с изискванията no т. 1·21, проемтното предпожение се отхвърля" . 

7 

BG16RFOP002-2.092-0090 ОРИНДЖ 6Г ЕООД Кандидатът попада в Критериите за недопустимОСl на нандидатите пот. 11.1, nодт. 31 от Условията за мандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и методология за оценка на 

. nроентните nреД11ожения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване). Съгласно т. 11.1, nодт. 31 от Усповията за нандидатстване: Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа 
дейност (съгласно данни за 2019 r. ) в един от следните сектори съгласно Класификация на инономическите дейности /КИД- 2008- Припожение 6 към настоящите Условим/; • 79.11„Туристическа 
аrентска дейност"; • 79.12 „Туроnератор(ка дейност". Видно от служебна проверка в Национапния статистически институт (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята осноона икономичесна 
дейност в сектор 93.29 „Други дейности свързани с развлечения и отдих" . С оглед на гореизпоженото и поради несъответствие с изискванията пот. 11.1, подт. 3 и т. 11.2, nодт. 2 от Условията за 
кандидатстване и изnъпнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, проектното nредпожение се отхвърля като 
недопустимо процедура на подбор на проекти BG16RFOP002·2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма мато туроператор ипи туристически агент, за nреодопяване на 
икономичесните последствия от пандемията COVID·19". 
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ВGlбRFOP002·2.092-o091 ЕКЗОТИК ХОЛИДЕЙЗ Кандидатът не отrоеаря на изис,саане10 от Критерии ia доnус,имост на кандидатите пот. 11.1, nодт. S) от Уt11оеията за кандид.1тстване по процедурата и Крм1ерий № 16 01 Критерии и ме1одолоrин sa 

ЕООД оценма на проектните nредпожения (Приложение 5 към УС11оеията за кандидатt1ване). 
Съгласно т. 11.1, nодт. S) от Условията за кандидатстване. допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, ноито са регистрирани преди 01.01.2019 r, и са осьществявали 

стоnансма дейност nреэ 2018 r. н 2019 r. 
Съr1tасно н:sаърwена спужебна проверка II Търrоесмня регистър и регистър на ЮЛНЦ и Реrистьр Бупстат н извършена С./'lужебна проверка от НСИ/ Мониторста1 кандидатът е регистриран npes 2020 r. 

Съгласно Критерии и методолоrиА за оценка на проектни пред.можения no процедурата (Приложение 5 към Ус11овия1·а sa кандида1стване и изпълнение): .,При несъответствие с и3искеания1а пот. 1·21 

nроектно10 преможение се 01):еърля" 
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BGlбRFOPOOZ-2.092•0099 ПЕРУН • А ЕООД кандидатът попада в Кри1сриите аа недопустимост на ю)ндида1ите no т. 11.2, nодт. 3) от Условията за кандида1стване no процедурата и Кри1ерий № 19 от Критерии и методолоrия за оценка на 

проектните предложения (Приложение 5 към УС/lоеията Ja кандида1ст11ане). 

Сьrласно 1. 11.2, nод1. З) от УСJ1011ията за кандидатстване: Кандида1и1е трябва да раJвиеат с&ОАта ос.ноена икономическа деНное1 (съrласно данни 33 2019 r.} е един от следните сектори съrласно 

Класификацин на икономически1·е де~нОСlи /КИД-2008- Приложение б към настоящите Условия/: 

ф 79.11„Туристическа аrентска дейност•; 

• 79.12 „ Туроnераторска деНносr". 
Видно от направената служебна справка от НСИ се установи и, че кандидатът има КИД 55.10 • нхотели и подобни места sn настаняване". Поради несъответствие с изискванията пот. 11.1, nодт. 3 и т. 11.2, 

nодт. 2 от Успо1и ,т11 эа кандидатстеане и иsnълнение Ja предоставяне на безвьэмеэднiil финансова помощ по Оперативна nporpaмa „Иновации и конкурентоспособност" 2014•2020, проектното 

предложение се оnсвърля като недопустимо no процttдура на подбор на проекти ВG16RFOP002·2.092 „Подкрепа на предnри,пия, реrистрирани по Закона за туризма ка10 туроnератор или туристнчесми 

10 
аген,, ,а преодоляване на икономическите последствия от nандемимта COVID-19", 

ВGlбRFOP002-2.092-0113 " Туризъм и nандемиА· Съrлас.но Усnо&иАта 3а кандидате1еане: 1<андидати1е rрАбва да р31еиват саоя1а ocнoeнiil и.сономическа дейност (сьrлас.но данни 1а 2019 r .) е един от следните сектори съrласно К11асификациА на 

1аедно срещу мкономически1е деНности /l<ИД - 2008 - Приложение б към настоящите УслоенА/ 

неrативите от COVIO . • 79.11 „Турис,ичес.ка аrентс.са деАност"; 

19" • 79.12 „Туроnераторска деНност" 
Видно от служебна проверка в Националним статие1ичес:ки ине1итут (НСИ) е установено, че кандидатът развива сеомта ос.ноена икономическа деНност в сектор 82.11 :1<омбинирани административни 

офис дейн()(Ти". 

Поради несъответствие с изискванимта no т. 11. 1, nодт. 3 и т. 11.2, nодт. 2 от Условията за мандидатстване и изпълнение sa предоставяне на беsвымеsдна финансова помощ no Оперативна nporpaмa 

.,Иновации и конкурентос.nособнос:т" 2014„2020, проектното предложение се оnсеърлА като недоnустимопо процедура на подбор на ПРQf!К1И 8G16RFOP002·2.092 „Подкрепа на nредnрия1ия, 

реrистрирани no Закона sa туризма като туроnератор или турие1·ически агент, ,а преодоляване на икономическите nоспедеtвия от пандемията COVIO 19". 

11 

BGlбRFOP002·2.092-0122 ФОРТУНА 7 • ПЛОВДИВ Прое1пното предложение не отговаря на и1исквания·,а на Критери~ №! 9 от Крин'lрии и методолоrия ,а оценка на nраемтните nредпоженин (Приложение 5 към Усло&имта 1а мандидатстеане). 

ЕООД 

l<ъм проектното nред.nожение е прикачен само КЕП 6е1 файпа със административния доrоеор Ja nрt:доставяне на беJеъ~ме,дна финансоеа помощ no процедурата tПриложение 7) • подnиан с валиден 

КЕП 01 лицето с право да предстамява кандидат-а или от упълномощено лице. 

След иsпратеното уведомление i a уtr.1новени нередоености, мандндаrьт представя Административен доrоеор подписан на хартиен носител бе1 да е подписан с валиден КЕП от лицето с право да 

nредсt'iilвлява кандмда1а или 01 уnьлномощено лице . 

Съrласно Критерии и методолоrия за оценка на проектни nрt,дложения по nроцедураr., (Приложение S към УtловиАта аа кандидатстване): в случай че следдоnьлнителното им иJискванс по 

устано84!ння ред документи1е no т. 1-12 и , . 26 не бъдат nредосrаеенн от кандидата или с.а nредстаеени, но не съrласно иsнскuнняп, проектното предложение се оn1ьрля. 

lZ 
ВG!бRFOP002-2.092-0125 АВИАООД Кандидатът попада в Мритерните sa недопустимост на кандидатите по 1. 11.2, nодт 3} от УСАоеията ,а мандида1стеане по процедурата и l<ритерий № 19 от Критерии и ме,одолоrия :sa оценка на 

проектните nрt:дложения (Приложение 5 мъм Условията 3а кандидатстване) . Съrласно т. 11 ,2, nод1. 31 от Услоеи111та 33 кандида1стаане: Кандидати1е ,рибеа да 1»Jеива1 сеоита основна икономическа 

дейност (съгласно данни ,а 2019 г.) в един от следни1е сектори съrласно Класификация на икономически1е де"ностн /КИД- 2008 - Приложение 6 к·ьм настоящите Условия/: 

• 79,11 „ Туристическа аrентска деАност"; 

• 79.J 2 „ Туроnераторска дейност•. 

Видно от наnравена1а служебна справка 01 НСИ се усrановии, че кандидатът "АВИА„ ООД има КИД 79.9 • .. Други дейности свър1ани с пътувания и ре1ервацни", С оrлед на rорно10, кандидатьт попада 

сред недопустимите кандидати no процедурата. Съrласно Кри"1ерии и методология» оценка на проектните nреможения (Приложение 51 : "При несъответствие с и:Jиск11анията пот. 1· 21, проектното 

предложение се отхвърля". 

13 



BG1БRFOP002·2.092·0133 ГРИЙН ТРАВЕЛ ЕООД Кандидатьт не отговаря на изисмванията на т. 23 и т. 24, Раздел 1, бумва г} отУсловия1а за кандидатстване по процедурата и Критерий № 1 и Критерий N2 2 от Критерии и методология за оценка на 

проектните nреД11ожения (Приложение 5 м·ьм УС1'оеия1а sa кандидатстване). 

Подадени•" чрез ИСУН 2020 Формут,р за кандидатстпне е nодnиtан с КЕП с титу,н,р фи:sичесмото nице Георtи Венмов Георrмев. 

Като резултат от и:sвьршената служебна проверма в Търговски регистър мъм Агенция по вписванията, е установено, че официалният представляващ на дружеството ,,Грийн Травел" ЕООД е г н ЛЪЧЕЗАР 

ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ. 

Спед нзnратено10 уведомление :sa усrаноеени нередоености, м.андидаты представя и,рично nъ11номощно :,а подаване на проемтно10 преД11ожение и за подписване на аД"4инис,ратиения доrоеор 1а 

nредоставАне на бе:,еымездна финансова nомощ с КЕП, с l(оето е уnь.nномощен r-н Георги Миланов Миланов да подаде и подпише с КЕП формуmtра за l(андндатстване и Административния доrовор 

:,а предоставяне на бе,оъзмездна финансова помощ по процедурата. 

Предвид изложеното, ФормулАрьт эа канднда1сrване е подаден и подписан с валиден КЕП от лице без представителна власт по отношение на кандидата, а именно- r- н Георrи Венков Георгиев 

Сьrпасно Критерии и методо.nоrнА sa оценl(а на проектни nред.пожени111 по nроцеду~та (Приложение S към УС/lоенята за мандидатстване): в случай че след допълнителното им н:,исмване по 

установения ред, документите пот. 2- 10 не, бьда1 предоставени 01 мандидата ипи са представени, но не съrласно нэнсl(ванията, проектното предложение се отхвърля. 

1• 
BG16RFOP002•2.092·0163 ЕИСдКОЕООД Кандидатьт попада в Критериите ,а недопустимост на мандида1н1е по 1. 11.1, nодт. 3) от Условията sa кандидатстване no 11роцедурата и Критерий № 19 01 Критерии и методология sa оценка на 

nроемтнНl'е предложения (Приложение S мъм УС11овия1а 1а кандидатстване). 

Cьrлactto , . 11.1, nодт 3) от Усnоеията :ia мандндатстеане: Кандндатите трябва да l)ilЗВиват свояп основна икономическа деАност (съгласно даннн Ja 2019 r.) е един от с.ледните сектор11 сьr11асно 

КласификациА на икономическите дейности /КИД - 2008- Приложение 6 към настоящите Условия/: 

79.11 „ Туристическа агентска дейност"; 
- 79.12 „ Туроnераторсма дейност" 

Видно 01 С/lужебна проверка в НационапниА статис,ически инс,итут (НСИ) е установено, че кандидаrьт разеиеа сеоАта основна икономическа дейност в сектор 33.lS „Ремонт и nодьржяне на 

nлаеателни съдове". 

С оrпед на rореизложсното и 11оради несъответствие с изисмванията пот. 11.1, nодт. 3 и т. 11.2, nод1 . 2 от Условията за кандидатстване и изпълнение за предоставяне на безвымездна финансова 
помощ по Оперативна програма „Иновации и монмурентосnособност" 2014-2020, проектното предложение се отхвьр11я като недоnус,имо процедура на подбор на проекти ВG16RFOP002 2.092 
,.Подкрепа на nредnри"тия. регистрирани no 3амона ,а туриJма мато туроnератор или туристичесl(и агент, sa nреодоnАване на имономичесl(Нtе nОС/lедстеиА от nандемиRта COVI0·19". 

15 
BG16RFOP002·2.092-0177 ИНТЕРЛОС Кандидать1' попада в Критериите sa недопустимост на кандидатите пот. 11.2, nодт. 3) 01 УС/lоаията Ja l(андидатстване по процедурата и Кри1ерий N9 19 01 КрНl'ерии и методолоrиА sa оценка на 

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ проектните предложения (Приnожение S кьм Уаtови"та Ja кандидатстване). Сьrпасно 1. 11.2, nодт. 3} от УаtовиАта ,а кандидатстване: Кандид.а 1ите трябва да раJвиеат своята осиовна икономическа 

ЕООД дейност (сьr11асно данни Ja 2019 г, ) в един 01 следните сек,-ори съr.nасно К.nасификациА на имономичссмитс дейности /КИД- 2008 - Приложение 6 кьм насто"щите УС/IОВИА/: 

- 79.11 „ Туристическа агентсма дейнос,"; 
79.12 „ Туроnераторска дейност• 
Видно от наnравена1а аtужебна справка 01 НСИ се устаноеии, че кандидатът има КИД 56.10· "Дейност на ресторанти и sаеедени" sa бърю обсJtужеане". С оглед на иs11оженото и поради 
несъответствие с иsискванията no т. 11.1, nодт. 3 и т. 11.2, nодт. 2 от Услови,па sa кандидатстване и иsnьлнение :ta предоставяне на беsвь:sмездна финансова помощ 110 Оперативна nporpaмa „Иновации 
и конкуренrосnособност" 2014,.2020, nроек1но10 предложение се отхвърт~ като недопустимо процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.092 „ПОДl(реnа на nредnрия1ия, регистрирани по Закона 

sa туризма мато туроnератор и11и 'fУристичесми аrент, sa nреодот1еане на икономическите nоследаеи" 01 пандемията COVI0-19 ... 

16 
ВG16RFOP002·2.092 0 I SS КИНПРАВЕЛ ООД Сьrпасно УС11овиАта Ja 1(3 НдидаТС1'еане: Кандидатите т·рRбеа да ~Jвива1 своАп основна икономнческа деАност (сьr11асно данни эа 2019 r.) а един от спедни1е сеtе1ори tьr11асно КпасификациА на 

имономичесl(ите дейности /КИД - 2008 - Приложение 6 мьм настоящите УсnовиА/: 

• 79.11 „ Туристическа аrентсма дейноt1'"; 

- 79.12 „ Typonepaтopcl(a дейност". 
Видно 01 cnyжeбtta проверка в Национа.nниR статистически институт (НСИ) е установено, че кандидатьт развива сВОАта основна имономнчесм1 дейност в сектор 55.10 "Хотели и подобни места ta 

настаняване". 

Поради несъотоетс,оне с нзисквониАта по т, 11.1, под1. 3 н т. 11.2, r1одт. 2 от Условията sa кандида1ст11ане и н1nъ11нение sa предоставяне на беавь,мездна финансова помощ по Оперативна nporpaмa 

,.Иновации и конкурентоспособност„ 2014-2020, nроем1но10 предложение се сmсеър11А като недопустимо no процедура на подбор на npoete1и 8G16RFOP002-2.092 „Подкрепа на nредnри,пиА, 

регистрирани по Закона J;a туриsма ка10 туроnератор или туристически агент, 1а nреодолАване на нн.ономнчесмите ПОС/lедс,·виА от пандемията COVID-19'". 

17 
BG16RFOP002·2.092-0197 ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ Проектното предложение не опоеаря на иsискванията на КритериА № 11 от Критерии и методолоrн" 33 оценка на проектните преможения (Припожение S към УС1101иАта 31 мандидатстваие). 

ЕООД След иJвьрwеиа С/lужебна проверка се установи , Ч4!! по отноwеиие на кандидата са налични пдмжения мъм общината по седалището на кандид.ата. Clleд иsnратеното уведом11ение ,а установени 

нередовнос,и, кандидаты представя Удостоверение :sa липса на J1дь11жениА мъм общинап на ГW1ъ6ин Парушев, а не на ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ ЕООД. 

Съrласно Приложение S „Кри1·ерии и методология :sa оцени.а на проектните предложения": "При несьотеетстоие с и!искеанията nот. 1-21, nроеl(тното предложение се отхаърм" . 
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BG16RFOP002·2.092·0200 ИНЕС ТРАВЕЛ бГ ООД Проемтното nреД11ожение не отrоварА на УС11овия1э за мандидатстване по nроцедурат·а и по Критерии Nv 9 01 Кри1·ерии и методолоrия за оценма на nроемтните предложения (При11ожение S към 

Условията 1а кандидатстеане). 
Към проектното предложение е представен Администра~-ивен доrовор- no образец (Приложение 7), който не е подписан с МЕП, съrласно изисмванията в Условията за кандидатстване и изпълнение по 

процедурата. 

След изпратеното уведомление sa установени нередовности, мандидатьт представя единствено Квалифициран електронен подпис (КЕП) на лицето с право да nредставмват кандидата, с т.нар. 

отделена сиrнатура (De1.ached slgnature), без към него да е прикачен сьотеетни,п документ. 

Съгласно Критерии и методолоrиR ,а оценма на nроек,ни предложения no nроцедvрата ( Приложение S мъм Условията sa кандидатстване): в слvчай че след допълнителното им изискване no 

vстановения реддомvмен·,ите no т. 1-12 и т. 26 не бъда1 предоставени 01 кандидата или са представени, но не съгласно измсмеаииАта, проек,ното предложение се отмвърлА. 

19 
8G16RFOP002·2,092-0213 ЕТ МАРИАНА УГРЕВА • Кандидатьт попада е Критериите sa недоnvсrимос, на кандидатите nот. 11 .2, под1. 3) от Условията за мандидатсrване по процедурата и КритериМ № 19 от Критерии и методолоrия за оценка на 

МЕРИ-1УРС проектните предложения (Приложение 5 мъм УсловиА1а sa мандидатстване), Съгласно 1. 11.2, nодт. З) от УС/lовията sa кандидатстване; Кандидатите трябва да раsвиеат СВОЯТ.) основна имономичесма 

дейност (съгласно данни sa 2019 r.) в един от С11едни1е сектори сьrласно Класификация на имономичесмите дейности /l<ИД- 2008 - Приложение 6 мъм настоящите Условия/: 

- 79.11 „ Тvрисп1чесм3 агентска де~носr"; 

- 79.12 . Туроператорсма дейност". 
Видно от направената служебна справка 01 !➔СИ се установи и, че мандидатът ЕТ Марина Уrрева Мери-Турс е с КИД 79,90 - "Дрvги дейности свърJани с пътувания и резервации''. Поради несьо1ветствие с 

иsисмванията nот. 11.1, nодт. 3 и т. 11.2, подт. 2 от Условията ia кандидатстване и иsпълнение ,а предосrав„не на безвъ,меsдна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и 

монмvреюосnособност" 2014-2020, nроемтното предложение се отмвърля мата недоnvстимо по nроцедvра на подбор на nросм1и BG16RГ-OP002-2.092 „Подкрепа на nредnриАтия, регистрирани по Замона 

,а туриsма като турсnера1ор или турисrнчески аrен1, sa nреодомване на икономическите nоследствиJt 01 nандемиАта COVID-19*. 

lO 
BG16RFOP002-2.092-0215 бУЛРАЙЗЕН ЕООД Съгласно Условията sa мандидатсr·ване : Кандида1ите 1рябва да ра:,вива1 своята основна икономическа дейност (сьrласно данни за 2019 r.) в един 01 С/lедните секtори съгласно К11асифимациА на 

нмономически1е дейности /КИД - 2008- При11ожение 6 към настоящите УсповиА/: 

79.11 „ Туристическа аrенrсма дейност"; 

- 79.12 „ Туроnераторска дейност". 
Видно от· слvжебна проверка в НационалниА статистичесми инсrитуr (НСИ) е установено, че мандидатът ра:,внва сеоАта основна имономическа дейност в сектор SS.90 "Други места sa настанАване". 

Поради несьотве,с,еие с иJисмванията по,. 11.1, подт. 3 и 1. 11.2, подт. 2 от Условията ,а кандидатстване и и1пълнение sa предоставJtне на беsвымеJДна финансова помощ по Оперативна програма 

.,Иновации и монмvрентосnособност" 2014 2020, проектното предложение се отхвърля мата недоnvстимо по процедура на подбор на проекти 6G16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, 

регистрирани no Закона sa туриsма като туроnератор иnи туристически аrент, sa преодоляване на имономи'+еските nоследсrвия 01 пандемията COVID-19". 

21 
8G16RFOP002·2.092-0221 ГАбИ 1УР [ООД Кандидатът не отrоварА на иsисмването от Кри,·ерии ,а недоnvстимост на кандидатюе no 1, 11.2, nод1, 1, бумеа k) и мsискванията на т. 24, nод,.ж) 01 УС/IОВиАта » ttандидатстване по nроцедурата, както и 

на Критерии № 10, №! 11, и N212 от Критерии и методолоrия 1а оценка на nроемтни1е nред.nожения (Приложение S към Условията 1а м.1ндидатстване), Съr11асно Условията 1а мандидатстване по 

nроцедvрата не мо,-ат да nолvчат беsвъэме,дна помощ ttандидати, които има, »дьлжения за данъци и задъ11жи,е11ни осигурит·елни вноски по смисъпа на чл. 162, ал. 2, т, 1 01 Данъчно-осиrури1е11ния 

процесуален модемс и лимвите по тях, към държавата или към общината no сtдалището на УО и на кандидата, или аналогични задьлжения, съгласно эамонодателстоото на държавата, в момто 

мандидатьт е устаноеен, докаsани с 8/1„3ЪJ1 е си11а ак, на компетентен орrан или раsмерь, на неплатените дължими даньци или социално--осиrури,·елни вноски е повече от 1 на сто 01 сумата на 
годишния общ оборот ,а последната приключена финансоu rодина или повече от 50 000 лв. След направена nро&ерка е Търrоесми реrистър и ЮЛНЦ е vстановено че кандид.1та е реrистриран по 

седалище в община Кърджали . Не е представено Удостоверение sa 1tмnca на 1адьлжения към общината по седа11ище10 на кандидата {иsдадено не nо-~но от 6 мес;еца преди датаr.) на nрf!даав„нет,о 

мv) . Слtд извършена слvжебна проверка, относно наличие/липса на эадьлжениА към Националната аrtнция sa nримодите на стойност 18772.13 ле., като 1адъ11жениАта, съвмvnно, са над 1 на сто от 

сvмата на мод 15000 01 ОNета sa приходи и раsходи на nредnриятие10-кандида, за 2019 r . (108 ми11.1tв.). Слtд иsnратеното vведомление Ja установени нередовности, кандидатът не nредсrавя 

иsисканите документи. Съr11асно Кри1ерии и методолоrия sa оценм.1 н.1 проектни n~дnожения по nроцедvрата (Приложение Sмъм УсловиJtта ,а кандидатстване и изпълнение): .,При несъответствие с 

изисмеаннята no т. 1-21 проектнот·о предложение се от~~:върлА". 
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BG16RFOP002· 2.092-023S ЕТ ДЕЛ·ПИ · Кандидата не е nредоставип дома:tа,елстаа sa надеждност в дадениАт му седем дневен срок. Видно от изеърwена към момента на оценката С/1','жебна проверка от Националната агенция по nримодитt, 

КРАСИ МИРА представляваният 01 Вас мандидат има sадьлжения в раsмер на 21 158.28лв. мьм НАП, моето е повече от 1 на сто от сумата на rодишнмм общ оборот sa последната приключена финансова година. 

МАНЧЕВА Кандидаrа не е предоставил Административен договор подписан с l<ЕП в даденм,п мv седем дневен срок. Административния доrоеор е само попълнен по обраsец (Приложение 71 и е подписан на ръка 
от лицето/лицата с 11раво да nредстаоляват мандидата 
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ВG16RFOP002·2.092-028S ТАЛ АВИЕЙWЪН Кандидаты попада в Критериите за недопуаимост на кандидатите пот. 11.2, nодт. 3) от УС/IОВНАТ3 за кандидатстване по процедурата н Критерий № 19 от Критерии и методопоrия ,а оценка на 
БЪЛГАРИЯ ООД прое1е1ннте Пред/'IОження tПриnожение S кьм Услоемята sa мандмдатстаане). Съгпасно т. 11.2, nодт. 3) отУС1101н111п ~ кандидатеtаане: Кандндатите 1рябва да ра,виват С80Ата основна икономическа 

де~ноtt (с:ъr11асно данни аа 2019 r.) в един от следните сем1орн съгnасно КnаснфикациА на икономическите деАностн /КИД- 2008-Прмложение б към настоящите Условия/: - 79.11 „ Туристическа 
агентска дейност"; • 79.12 "Туроnераторска дейност"', В т. 1 . .,Данни sa кандидата'" от Формутtра эа кандидатстване, в поле „Код на органиJацията по КИД-2008", кандндаrьт е посочил 79.11 

Туристичесма аrентска деАност". ИнформациRта за кода на дейност на мандидата не се потвърждава от иJвьршена С11ужебна проверка от Националния статистически институт (НСИ}. Или Видно от 

служебна проверка в Националния статистичесми институт (НСИ) е устаноеено, че кандидаn.т развива саоята основна икономическа дейност в семтор 52.23 „Спомагателни дейности във въздушния 
~нсnорт"". С оrлед на горното, кандндатьт попада сред недопустимите нандмдати по процедурата. Съгласно Приложение§ ,.Критерии и методология 33 оценма на проектните nредnожени,~•: "При 
нкъо1ветствие с изисесаанията no 1. 1-21, проектното nредnожение се 01хвър11я". 

14 
BGJбRFOPOOИ.092-0287 "ГОУ ЛИВ" ЕООД На 24.11 .2020г. е изпратено уведомление ,а установени нередоонос,и, с есое1·0 са изискани Денларация 1а обстоятелс,оата оо чл. 3 и чл. 4 01 ЗМСП (Приложение 1) и Сnраока ,а обобщените параметри 

на оредnри,пието, което подава Декларация за обсто,~телствата по чл. 3 и чл 4 на Закона sa малките и средните nредnриJ111ти,~ (ако е nрипожимо) - (Приложение 1.1); Деl(Jtарацня эа нередности 

(Приложение 11 tсъм Условията эа кандидатстване и изпълнение) и Административен доrо1Юр 33 предоставяне на безвымеJДна финансова помощ 

Спед изпратеното уведомnение за установени нередовности, кандидатъ1 не представя иsисканите доесументи. Съгласно Кри1ерии и методоnоrия за оценка на проектни nреД11ожения по процедурата 
(Приложение 5 есъм Усnовията :sa мандидатстване и иsnълнение): ,.При несЪ<)l&етстеие с иsискванията по т. 1-21 nроеtс1ното nреД11ожение се отхвърля". 

zs 
ВG16RFOP002·2.092-031S МАНОВ•ЕН ООД С!tед и,nратеното уведомление ,а успноаеии нередовнос,и, кандидатът не nредстэв11 Администра1нвен договор за предоставяне на безвъ:,меsдна финансова помощ по процедурата (Приnожение З). 

Представен е единствено Квалифициран електронен подпис (КЕП) на уnЪ11номощеното nице, с т.нар. отделена сигнатура (Detached signature}, беs към неrо да е прикачен съответния доесумеи1. 
Съr11асно Критерии и методоnогия эа оценеса на проектни предложения по nроцедурата (Приложение 5 към УсловиRта sa кандидатстване): " в сnучай че С11еддоnъ11ните11ното им изисесване no 

установения ред документите пот. 1 - 21 не бъдат оредостаеени от есандида1а или са представени, но не съrnасно изискванията, проектното предложение се отхвърл,~", 
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ВGl6RFOP002-2.092-0327 ТРАВЕЛАНДИЯ ЕООД Кандидатъ1 не отговаря нtti и1нскеането 01 Критерии за недопустимост на кандидатите пот. 11.2, nодт. 1, буква k) и н,исмеани11та на т. 24, nодт.нс) от Условията sa кандидатаване по процедурата, макто и 

на Критерии № 10, No 11, и № 12 от Кри1ерии и методология sa оценна на nроеестните nредnожения (Приложение 5 към Усnовията за нандидатстване). Съrласно Условията ,а кандидатс,ване no 

процедурата не могат да получат безвьsмеsдна помощ кандидати, които имат задължения ,а данъци и .Jадължителни осигурюеnни вноски no смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно--осигури'lелния 
nроцесуаnен кодемс и nи1tвите по тях, кьм държава1а или към общината по седалището на УО и на кандидата, или аналогични 1адължения, съгласно эанонодателството на държавата, в моя10 

кандидатът е устаноеен. доесаэани с В/IАJЪЛ в сила акт на компетентен орган или ра1мерът на неплатените дължими даньцм или социално--ос.иrурнтелни вносеси е повече 011 на сто от сумата на 

годишния общ оборо1 ,а последната nримючена финансова година нnи повече от 50 000 лв. След и:tеършена служебна nроеерна се устэнови, че по отношение на кандидата са налични ,адьnжения 
към НАП в размер на 3S48,72 лв,, ка10 sадълженията. сьеесуnно, са над 1 на с,о от сумата на нод 15000 от Отчета за nрикоди и раsкоди на nредr1риятието--есандидат 1а 2019 г. (32 кил.ле.). Спед 

Z7 

изnра1сното уведомление за установени нередовности, нандидаты не представя изиснаните донументи. Съrласно Кри1ерии и методолоrия Ja оценка на проентни nреД11ожения no процедурата 

(Приложение 5 нъм Условията за мандидатстеане и изпълнение): .При неС'Ы)lеетствие с иаискванията пот. 1·21 nроемтното nреД11ожение се отквърnя". 

ВG16RFOP002-2.092-0334 ОН КЮ ТРАВЪЛ ЕООД П~tстно10 nредпожение не отrоварА на изисесваннята на т. 24 .• сnисъм на доесументнте, мои10 се nодава1 на етап кандидатстване•, буква й) от Уt11оеията sa кандидатстване по nроцедурата и Критерий 
№ 13 01 Критерии и ме1одология за оценка на проектните nреД/lожениА (Приnожение 5 кьм Усnовията за мандидате1ване). 

В ре~улта1 на извьршената служебна проверка в Информационната система за и~даване на елентронни свидетелства за съдимост, е уааноеено, че за лицето с r1раво да nредстаолява есандида1а r•н 
ВИКТОР ЕВГЕНИЕВИЧ ЖУКОВ, не може да бъде издадено електронно свидетелство за съдимост. 

С!tед иэnратено1·0 уведомnение за установени нередовности, мандидатъ1 не е представил свидетелство 1а съдимост иnи еквивапентен донумент на ВИКТОР ЕВГЕНИЕВИЧ ЖУКОВ. 

Съrnасно Критерми м ме1одо11оrия я оценма на проектни nредпожения no процедурата (Припожение 5 есъм УС11овията sa мандидатсrаане): е случай че С/lед доnълните11но10 им н1исесване по 

установения ред, доесумен1ите пот. 1-21 не бъдат n~достаеени от мандида1а или са представени , но не съrласмо изнснвания1а, проектно10 nредnожение се отхвърля. 
28 

BGl6RFOP002·2.092·0339 ТИР ПЕРНИК ЕООД Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на кандидатите nот. 11.2, nодт. 2) отУсnовията за кандидатстване no процедурата и КриJерий № 19 01 Кри·rерии и методолоrия sa оценма на 

проектните nредnожения (Приложение 5 мъм УсnовиАТа аа кандидатстеане). Сьrnасно т. 11.2, nодт. 2} от УС/lовията sa мандидатааане: Кандидатите трябва да ра,внеат c~ra основна икономическа 

дейност (съrпасно данни 11 2019 r.) в един от следните семтори сьrлас.ио Клас„фимаци,~ на ммономичесесите дейности /НИД-2008-Приложение 6 кьм настсмщнте УС11оеиА/: - 79.11 • Турмстичесма 
аrен~сма дейност-; • 79.12 .Typonepaтopctca дейност'". В т. 1. ,.данни я канднда1а• от Формул,~ра ,а кандида1стване, е поле .код на орrаниJацн,~та по НИД·2008•, мандидаn.1 е посочил 79.12 

Туроnераторска де14ност. Видно от служебна nроеерка 8 Национаnния статистичесни ине1иrут (НСИ) е устаноеено, че кандидатът развива своята основна икономическа дейност в сектор SS. 20 

„ТУРИСТИЧЕСКО И КРАТКОСРОЧНО НАСТАНЯВАНЕ'" с 59 процента, мод 47.S3 Търговия на дребно с таnетм, килими и др. стени и подови nомрития с 41 процента от нетните приходи от продажби аа 2019 

r. С оглед на изложеното и поради несъо1еетствие с и1нсесванията no т. 11 .1, nод1. 3 и,. 11.2, nодт. 2 от Условията за есандидатстване и изпълнение за предоставяне на бе,възме~дна финансова помощ 
по Оперативна програма .Иновации и есонкурентосnособност"' 2014-2020, проектното nредnожение се оnвърля есато недопустимо по процедура на подбор на проекти ВG16RFOP002·2.092 „Подкрепа на 
nредnри„тия, реrистриранн no Замона u туризма катотуроnератор или турис,ичесtси агент, за преодоляване на мкономичесни1е последствия от пандемията COVJQ. J9•. 
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BG16RFOP002-2.092-0350 ГЕЦ 2 ГРУП ЕООД След иsвършева оценна за административното съотвествие на представените домументи , се монстатира, че Кандндаrът не е предоставил: 

!,Декларация за съrпасие данните на кандидата да бъдат предоставени or НАП на УО по служебен nъ, - попълнена по образец (Приложение 12). В Декларация за съгласие данните на мандидата да 

бъдат предоставени 01 НАП на МТ по С11ужебен път (Приложение 12) не е попълнено ЕИК на кандидата. 

2. Административен договор sa предоставяне на беэвъзмездна финансова помощ. Админиеtратиаен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата е попълнен по 

обрамщ (Приложение 7), но е подписан собс,ееноръчно от управител" на Гец 2 Груn- Георги Деееджиев. 

3. Удоаовереt4ие за липса на Jадъпження към общJо!ната по сед.салището на кандидата (издадено не nо-,рано cn б месеца преди даr.па на представянето му) 

Не е представено Удостоверение :sa липса на 1адъ11жения към община,а по седалището на кандидата. 

4. Удостоверение от Национаnната агенция sa nрикодите за nиnca на sадьnжения на мандида1а (и:sдадено не nо4рано 01 б месеца преди да1а,а на представянето му) 

След иэвърwена служебна сnравма в НАП с конста1ирано наnичие на sадъnжение. След иэnратеното уведомление 1а установени нередовности, в дадения седем дневен сром мандидатьт не 

представя исманите домументи, Съrnасно Кри1срии и ме1одо11огия эа оцснма на проектни предложения по процедурата (Приложение 5 към Уt11ооия,а за кандидатстване): в С./1VЧай че след 

доnъ11ните11но10 им и,искаане по установения ред домументите пот. J - 21 не бъдат nредос,·авени 01 кандида1а или са представени, но не съгласно изискеанията, проек1ното предложение се 

30 отхвърля•. 

ВG16RFOP002·2.092-03S4 ИНФО ПОЙНТ БГ ЕООД Кандида1а не е предоставил 

1.Декларация sa съгласие данните на кандидата да бъдат nредостаеени от НАП на УО по С/lужебен nъ, - попълнена по обраэец (Приложение ]2). В Декларация :sa съгласие данните на канднда-,а да 

бъда, П!)f'достааени 01 НАП на МТ по С/1ужебен път (Приложение 121 не е попълнено ЕИК на кандида1а . 

2. Административен доrовор :sa предоставяне на беsвъзме:sдна финансова помощ. Админис,ра1ивен договор за предоставяне на безвъзмеsдна финансова помощ по процедурата е nоnы1нен по 

обра:sец (Приложение 71, но е подписан собственоръчно от уnраои1·е11я на Гец 2 Груn4 Георги Деееджиее. 

3, Удостоверение Jil липса на sадъnжениА към общината по седалище10 на кандидата (издадено не по-рано 01 б месеца преди датата на предстамнето му) 

Не е представено Удостоверение за 11иnса ма аадьлжения към о6щина1а по седаnнщето на кандидата. 

4. Удостоеерение 01 Националната аrенцнм за nри~содите я пипса на аадъпжения на кандидата (иsдадено не по-рано 01 6 месеца преди да1ата на представянето му) 

След н1върwена С/lужебна справка е НАП е констатирано наличие на sадь111кение•Проектното nред,11оженне не 01rоваря на нэискеанията на т. 24. ,.Сnнськ на документите, които tt! под,ва1 на етап 

кандидатстване"', буква ж) 01 Условията sa кандидатстване и и1nъnнение по процедурата и на l<ритерий Ni! ]0 01 Критерии и методология sa оценка на nроек1ни1е nредnожения (Приложение S към 

усnовията). 

l<ьм проектното nредnожение не е представено УдОСJоверение ,а липса на задължения към общината по седалището на манднда,а (издадено не по-рано 01 б месеца преди датата на представянето 

му). 

Сnед изпратеното уведомление sa установени нередовности, кандидатът не е nредставиn допъnни1е11но изисканато Удостоверение за липса на аадължения към общината по седаnище10 на кандидата 

и Удостоееренне 01 Национа11нап агенция sa при~содите за липса на задължения на кандидата ( и,дадено не nо-рано от 6 месеца преди дата1а на nредстаеяне,о му). 

Сьrласно Критерии и методопоrия э.а оценка иа проектни nредnожениА по процедурата (Приnожение S към Услови Ата ta кандндаrстване): е спvчай че t11ед доnьnнитеnното им изискване по 

установения реддокументи1е пот. 2- 21 не бъда1 предоставени от кандидата или са представени, но не сьrnасно иэискеаниАта, nроектн010 предложение се 01хаър11я . 
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BG16RFOP002-2.092-035B ГАБРОВО ТУР 1 ЕООД Канднда-rьт не отговаря на и sискване,о от Крин,рин sa допустимост на кандидатите по 1. 11.1, nодт. 51 от Условията sa кандида·rстване по процедурата и l<ри,ерий Ne 16 от Критерии и ме,·одоло,-ия sa 

оценма на проемтннте предложения (Прможение S кьм Усnовията sa кандида1аване}. Съrnасно т, 11,1, nодт. 5) от Усnовията sa мандида1стване, допустими по настоящата процедура sa подбор на 

nроек,и са само мандида,и, кои,·о са регистрирани преди 01.01.2019 r . и са осъществяваnи стопанска дейност npes 2018 r. и 2019 r. 

От наnравена1а сnужебна проверка от НСИ/Мони1орс,а1 относно на11ичие10 на акtивност на предприятието-кандидат е видно, че няма данни кандидать, да е и311ърwваn дейност npe3 2018r. На това 

осноеание ПП № 8G1бRrOP00242.092--0358 се npeД11ara за отхвърляне, 1ащо10 не съответства на иsисмеанията nот.16 "Кандидатъ, е регистриран преди 01.01.2019 r. и е осъществявал стопанска дейност 

npes 2018 r. м 2019 r. • 
зz 

BG16RFOP002-2.092-0377 НЮ СЪН ТРАВЕЛ ООД Проектното предложение не отговаря на иJискваниАта на Кри1ерий № 4 01 КрИ1ерии и методология sa оценка на nрQек1ните предложения (Приложение 5 към Условията 1а нандидатстване). 

Прикачена е декларация само о, единия представляващ мандидата. Според указанията sa мандидатстване ДеК11арацня1а (Приложение 21 Cf!: nonъnea и подписва от всичми лица с право да n~дставnяват 

мандидата, независимо дали nредстаеnяват sа,едно иnи поотделно. 

В допълнително nредсrавената Декларация, че кандидатът е ,аnо::,на1 с Условията за ма,ндида,стеане и Условията sa и:snъnнение (Приложени@ 2) е подписана о,ноео само с е11ектронним подпис на 

ПЕТЪР ТОШКОВ РДДУЛОВ и липсва подписа на 6ор1111 н1 Георrиееа Грудоеа (еториА1 nредmмАващ мандидата). 

Съгласно Приложение 5 „КрИ1ерии и ме1одо11огиА п оценка на проектни--rе nреД11ожениА'": "При несъответствие с и11искванимта пот. 14 21, проектното предложение се отхвърля •. 
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BG16RFOP002-2.092·0416 ЯНА ТУР ЕООД Проемтното nредnожение не отговаря на изиснванията на Критерий N9 19 01 Крн1ерии и методология за оценка на nроемтните nреД11ожения (Приложение 51 към Ус11овия1а sa кандидатстеане. 

Съгласно Усnовията за кандидатстване: Кандидатите трябва да раsвиват свом1а основна икономическа дейнос, (съгласно данни ,а 2019 r.} е един от сnедните сектори сьrласно Класифимация на 

имономичесиите дейности /КИД - 2008- Приnожение б към настоящите УС/tОвия/: 

79.11 „Туристическа агентска дейност"; 

• 79.12 .Туроnера1орска деАност". 

Видно от служебна nроеерма е Нацнона11ни11 статистически институ1 (НСИI/ Мони1орста1 е установено, че кандидать, раsвива своята осноена имономическа дейност в сектор 63.99 • Друrи 

информационни ycnyrи, не1СJ1асифицирани другаде", 

С оr11ед на ,орното, кандидатът попада сред недопустимите кандидати по процедурата. 

Съrласно Приложение 5 „Критерии и методоnоrия эа оценка на nроем1·ни1е nреД11ожения": "При несъответствие с изис:коанията пот. 1-21, проек1ното предложение се отхвърля". 
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BG16RFOP002-2.092-0418 6УСЕКСПРЕС 6Г ЕООД Съгласно Условията за кандидатстване: Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност (съrласно данни за 2019 r.) в един от следните сектори съгласно Класификация на 

икономичесмите дейности /КИД- 2008 - Приложение 6 към наеtоящите Условия/: 

79.11„ Турисrическа 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 "Други дейности, свързани с. 

пътувания и резервации". 

ПорёJдн несъответствие с иэискван1-1ятз пот. 11.1, nодт. З и т. 11.2, подт. 2 от Условията за кандидатстване и изпълнение :ta предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Иное,щии и коннурентосnособност" 2014-2020, проектното предложение се ОТ)(&ърля като недопустимо процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани 

по Закона за туризма като туроnератор или туристичесни аrент, за преодоляване на икономичесните последствия от nандемията COVI0-19". 

35 
BG16RFOP002-2.092-0430 Травъл адвайзер Проентното предложение не отговаря на изискванията на Критерий No 9 от Критерии и методология за оценна на nроентните предложения (Приложение 5 нъм Условията за кандидатстване). 

ЕООД Административният договор е подписан на )(артиен носител а не с КЕП. 

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

Съгласно Приложение 5 нКри1ерии и ме,одолоrия за оценка на проектните предложения"': "При несьответствие с изискванията no т. 1-21, проектното предложение се оnсвърля". 

36 
BG16RFOP002-2.092-0438 И3И ТРАВЕЛ ЕООД Кандидатът не отговаря на изиснването от Критерии за допустимост на нандидатите пот. 11.1, nодт. 5) от Условията за мандидатстване по процедурата и Критерий № 16 от Критерии и методология за 

оценма на nроентните предложения (Приложение 5 към Условията за нандидатстване). Съгласно т. 11.1, nодт. 5) от Условията эа кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на 

проекти са само мандидати, ноито са регистрирани преди 01.01.2019 r. и са осъществявали стоnансна дейност nрез 2018 r. и 2019 r. 

От напраоенат.:а служебна проверка от НСИ/Мониторстат относно наличието на а1<тивноа на nредnрия1ието-нандидат е видно, че няма данни кандидатът да е извършвал дейност през 2018r. Според 

учредителният акт отТР, дружество ''ИЗИ ТРАВЕЛ" ЕООД е учредено на 07.06.2019 r. На това основание ПП се предлага за отхвърляне, защото не съответства на изискванията nот.16 "Кандидатът е 

регистриран преди 01.01.2019 r. и е осъществявал стоnансна дейност през 2018 r. и 2019 r.'' 
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BG16RFOP002-2.092-0442 ФЕНСИ ХОЛИдЕЙС Кандидатът попада в Критериите за недопустимост на нандидатите пот. 11.2, nодт. З) от Условията за кандидатстване по прсцедурата и Критерий N11 19 от Критерии и методология за оценна на 

ООД nроентните предложения (Приложение 5 мъм Условията за кандидатстване). Сьгласно т. 11.2, nодт. З) от Условията за кандида1стване: Кандидатите трябва да развиват своята основна инономичес1<а 

дейност (съгласно данни за 2019 r.) в един от следните сентори съгласно Класифинация на икономическите дейности /КИД-2008-Приложение 6 нъм настоящите Условия/: - 79.11 „Туристичесна 

аrентсма дейност"; - 79.12 „Туроnераторсна дейност", В т. 1, .,Данни за мандидата" от Формуляра за мандидатстеане, в поле „Код на организацията по КИД-2008", нандидатът е посочил 79.12 

Туроnераторсна дейност. Видно от служебна проверна в Националния статистичесни институт (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна икономичесна дейност в сентор 55. 20 

„ ТУРИСТИЧЕСКО И КРАТКОСРОЧНО НАСТАНЯВАНЕ" с 59 процента, код 47.53 Търговия на дребно с тапети, нилими и др. стени и подови покрития с 41 процента 01 нетните приходи от продажби за 2019 

r . С оглед на горното, нандидатът попада сред недопустимите нандидати по процедурата, Съгласно Приложение5 „Критерии и методология за оцен1<а на проектните предложения": "При 

несъответствие с изиснванията пот. 1-21, r1рсентно10 предложение се ОТ)(ВЪрлн". 
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BG16RFOP002-2.092-0456 Верона-Милениум Кандидатът поn,1да в Критериите за недопустимост на кандидатите пот. 11.1, подт. 3) от Услови,па за нандидатстване no процедурата и Критерий № 19 от Критерии и методология за оценка на 

ЕООД nроентните предложения (Приложение 5 1<ЪМ Условията за нандидатстване). Съгласно т. 11.1, nодт. 3) от Условията за нандидатстване: Кандидати1е трябва да развиват своята основна инономичесна 

дейност (съгласно данни за 2019 r.) в един от следните сектори съгласно Класификация на инономичесните дейности /КИД- 2008-Приложение б нъм наС1оящите Условия/: - 79.11 н Туристическа 

аrентсна дейност"; - 79.12 „ Туроnераторсма дейност". Видно от служебна nрсверна 8 Националния статистически инс,итут (НСИ) е установено, че нандидатм развива своята основна имономичесна 

дейност в сектор 55.10 „Хотели и подобни места за настаняване". Поради несъответствие с изиснванията пот, 11.1, nодт. 3 и т, 11.2, nодт. 2 от Условията за нандидатс,ване и изпълнение за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, nроентното предложение се отхвърля 1<ато недопустимо по процедура на 

подбор на проенти BG16RFOP002-2.092 нПодкрепа на предприятия, рсrистрирани по За1<она за туризма нато туроnератор или туристически агент, за преодоляване на икономичесните последствия от 

пандемията COVID•19". 
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BG16RFOP002-2.092-0463 "АКВА ТУР 6ЪЛГАРИЯ" Кандидатьт не отговаря на изиснването от Критерии за допустимост на кандидатите от Условията за 1<андидатстване по процедурата и Критерий N2 16 от Критерии и методология за оценка на 

ООД прQентните предложения (Приложение 5 към Условията за нандидатстване). 

Сьrласно Условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, ноито са регистрирани преди 01.01.2019 r. и са осъществявали стоnансна дейност 

през 2018 r. и 2019 r. 

съгласно извършена служебна nрсверка в НСИ/ Мониторстат е видно. че кандидатът не е осъществявало дейност по смисъла на Занона за счетоводството nреэ 2018 г. 

Съгласно Критерии и ме1одолоrия эа оценка на проектни предложения по ПРоцедурата (Приложение S към Условията за кандидатстване и изпълнение): .,При несъответствие с изиснванията no т. 1-21 

40 проектното предложение се отхвърля". 

BG16RFOP002-2.092-0466 Кю Травъл ЕООД Кандидатът не отговаря на изис1<оането от Критерии за допустимост на к;)ндидатитс по т. 11.1, подт. 5) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 16 от Критерии и методология за 

оценна на nроектни1е предложения (Приложение 5 нъм Условията за нандидатстване). 

Съгласно т. 11.1, nодт. S) от Условията эа кандидатстване, допустими по настоящата процедура за подбор на проенти са само кандидати, ноито са регистрирани преди 01.01.2019 r. и са осъществявали 

стопанска дейност nреэ 2018 г. и 2019 r. 

Съгласно извършена служебна проверка в НСИ/ Мониторстат нандидатът е декларирал, че nрез 2018 r. предприятието не е осъществявало дейност no смисъла на Занона :,а счетоводството. 

Съгласно Критерии и методология за оценна на nроен1ни nреможения по процедурата (Приnожение 5 към Условията :,а нандидатстване и изпълнение) : .,При несъо,ветСJвие с изиснванията no т. 1-21 

проентното предложение се ОТ)(Върля". 
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СПА ТУРС БЪЛГАРИ А На мандндата доnЪJ'lннтt11но е нзнскана Де1U1арацмА я обстОJ111тепст1а,а по чА ] м Ч/1 4 01 ЗМСП (Прн110Жl:нне 1) В ДеКАарац.и111 N обсrо„темтаап no ЧJ'1 3 м ЧJ'1 4 01 Якона sa ма11ми,е н средните 

ЕООД nре:дпрм11J,н1111 (Прм,юженме 1) не е отбе.nоана стоМноа на акrненте I пб11мца11 на точка 2 

ВИДДЖИЕООД 

ЮПИЕЛ ТУР ООД 

БЕЛЛА ТРАВЕЛ 

БЪЛГАРИR ЕООД 

ВАЖНО: Да се прtдстави Демарацимта sa обсtо11Jте11ст1а1а по чп, 3 и чп . 4 ot ЗМСП (Приnожение 1) е ц,.пос, (подписана от лицата с npaso да nредс,ав1н111еа, канднда,1) н Сnраека :п обобщените 
nараме1ри на nредnрнятнето, Декпарацн" Ja обао,пепаuта по чл. 3 н чл. 4 на ЗМСП (Прнпожение 1-1), амо е nрн11ожнма Донумен1н1е следва да бъдат nоnъ11нени по обра,ец и подписани 01· лице с 

право да nредставnАва кандидата В случаите, коrа10 кандндатъ, се представлява само заедно от ннмо11ко фиэичесми пиц,, се non"'Ь/1O1 данните и дем1рации1е се nодnис■а1 от аа.ко от 1"•· 
Документи1е c.neдu да а с даr1 ~ no.nvщuнe на НКfОf9ЩtПО мс:кане.П~м,ното nреДJЮмсенме не OПONPf' на нJмсмNннf!П на т. 24 .Списък на дсжументм1·е, ком,о се nодаuт на e1-an 

кандндатсrване", След мэnраrеното у1ttдом11енне аа ус,ановенм нередо1ноt1м, кандмдать1 не nредс,авя исканм1е докумен1и, Съгласно Критерии и ме1одо110,·мя 1а оценка на nроек1ни nред.пожснмя по 

процедурата (Приложение 5 към Уt11оеи"1а ,а кандида1С1&ане): е спучай че t11ед доnЪJ1ните1tното нм иэисмеане по устаноеениf! ред домумен1мте по 1 1 - 21 не бъдат предоеtавенн 01 канднда1а н/lн са 

nJ)f'дстаинн, но не cwnacнo нэнсмuннf111, nр()fес1ното nред,юженне се оnсеьрм1". 

Кандидатът ~:,вмеа сеоята осноена икономи~есма деИност (съгласно данни sa 2019 r.) в Мониторста, в следния сектор съгласно Кпасификация на икономически,е дейнОС1и /КИД 2008/: 47.91, 

КИД на кандидата не съо1еетс,еа на и]иtкеанН1па и уС/lоеията 14' кандидатсr■аие и"' ,оеа осноеание, ПП Nt ВG16AFOP002 2 092-()492 е nр(l'дпожено u оп:еьр11f!не 

КандидаТ'Ьt nоп:,да • Крм1ернм1е sa недоnусrммос, на кандндатм,е по, . 11. 2, nодт. Э) от Ус,юеия,а ,а кандндатс,еане по nроцедура1а и КритериА Nt 19 от Кри1ерии и методолоrиf! » оценка на 
nроек1ннте 11редложсння (Прмпожение S мъм Усповиf!1а sa кандидатс,еане). 

1еъrласно , . 11.2, под, 3) 01 Успоен11та за мандндатс,еане, Кандндатнте 1рмбн да раsвнн1 teoRтa основна икономическа деАнос, (съгласно данни sa 2019 r. } е един 01 С11едни1е семторм а.rпасно 

; Кпасифимацн,r на икономнчесмите дейнос,и /КИД- 2008 - Припоженне 6 към настоящкrе Уt./lовия/: 

j 79 11 • Турнсn4чес.ка аrен,с.ма деАност"'; 

79.12 „ Туроnера1орсма дей"ос,"' 

Вт.1 . .,данни sa кандидата" 01 Формуляра 1а кандидатсн,ане, в поле „Код на орrанизация1а по КИД 2008", мандидатьт е nосочил 79.12 "Туроnераторска дейнос, ". 

jВидно 01 спужебна npoee~ • Националннr. статмс,ичес.ми инс,и,ут {НСИ) е усrано1ено, че к1ндмдаТ"Ь1 ~э•нн CIIOJПa осно■на иксжомичес.ма деМност I сектор 47.91 "Тьрrоеи,r на дребно чрез nор-ьчки 
по пощата, телефона или ин,ернет'". 

С оr11ед на rорното, ман.ди.даты попада сред недопустимите кандидати по процедура,а 

Съгласно ПрнложениеS „Критерии и методолоrня 1а оценка на проектните предложения": мnрн несъответствие с и1искваним1а пот. 1-21, nроек1ното nреД11ожение се отхвърля". 

След nроидена спужебна nроирка се усrаноаи, ~ кандндать, разанн C80R11 осноана мкономнчес.ка дейнос, КИД 2008 а сектор 79.90 д/Jуrм деАliОС1м, саър.s.ани сnътуеанн,rм рекрuц_мн ме 

недоnусrим канднда1 no настоящата проt~едура. КандидаТ'Ьt nonaдa • Крнтерии,е s.a недоnус,111мост на кандида1и1е пот. 11 2, под,. 3) 01 Успови11та 1а мандидатсrване по процедурата и КрмтернА № 19 

1 о, Крн1ерии и методолоrия Jil оценка на проектните предложения (Приложение 5 към УаtОВИf!та н кандидатстеане). Съr111сно 1. 11.2, под,, 3101 Успоеи,rта sa к1ндидатстеане. Каидндати,·е трJ111611 да 

; раэ1наа1 сео11та осноена имономичес.а дейнос, (сьr11асно данни аа 2019 r.) 1 един от С11едни1е сектори сьrпасно К.nаснфикацня на икономичесмн1е дейности /КИД- 2008 - Прн11оженне 6 1fЬМ 

настоящктf! YCl'loeиr./; 79.11 . Турнаичесма аrентсма дейност•; 79.12 .Туроnера,орска дейност". 8, 1 ..Данни за манднда,а" 01 Форму1111ра sa манднда1стеане, • nом „Код"' орrанняци11tта по КИД-

12008", мандидать1 е посочи" 79.11 Турмстнчм.ка аrентска дейност Видно 01 служебна nроирка I Нtщнонапнм,r статистмчесмн инсти,уr (НСИ) е vспно■ено, че мандидать, ра1аиаа t■oRТI ос.ноена 
икономическа дейност а сек,ор 79.90 "Друrи де'1ности, се·ьрзани сnъ,vеания и ~зереации". С оrлед на и111оженото и поради несъотвСПС"IОие с иsискnанията пот. 11.1, под,. 3 и т. 11.2, nодт. 2 01 

Успоеиr.та sa кандидатстване н иэnъпненме 13 nредост;1111не на ~sеыме.JДна финансова помощ no Оnератн1на програма „Инонцин и конмурентосnособност" 2014-2020, npoeМ'f}foтo nред.nожение се 
!отх1ърлl' м.ато недоnус,имо по процедура на подбор на проекти 8G16RIOP002 2 .092 „Подкрепа на ПРf'дnрнятия, реrнстрнрани no Закона sa турн1ма м110 туроnератор мн турнстнческн аrеш, за 
nреодопмеане на икономическн,е последстен,~ 01 nандеми1tта COVIO 19"' 

U'leд устаноеенн нерt.tдовносrн кандидаты е nредс,ави/1 Удостоверение от Национална·,а аrенция sa 11риходн-rе '-' аадьпжени,па на кандидата. Видно от издаденото Удос,оверение от Националнаtа 

агенция sa nрнмодите sa 11дwtженм,nа ма кандидата БЕЛЛА ТРА8[Л БЪJ1ГАРИА [ООД, същм,n дь.nмсн SOOJt■ към НАП, мOfllTO са иаддоnусrммм1е 1 на cro 01 сума,а на rодмwния общ оборот на 

nредnри,пме10- кандидат Ja ПОС/'lеднап nрнкпючена финансова rоднна, мо,rто е 23 ОООле. 

Соларе 1равел ЕООД JПроек1но10 ПРf'Д/IОжение не отговаря на нJиtкuниr.та на КрнтериА № 19 01 Кри,ерни н ме,одО1'0ГИf! 1а оценка на nl)Оемтни1е n~д/Юженнf! (Приложение S) кьм YC/IOBИflll р кандндатсtuне, 

Сыпасно Ус.,,оем,nа и манд,идатСТN"е: Канднд.аткте тр,tбеа да ра11нн1 с■оRта оtноена икономмчесма дейност (съr1'асно данни sa 2019, ) е един от С/'lеднм1l': tекtори съrпасно Класификация на 

ДАН ТРАВЕЛ ЕООД 

имономическите деАностн /КИД- 2008 - Приnожение 6 м-ьм наС1Оf!ЩКте Уиюеи,r/: 

79. 11 „ Туристическа аген,сма деАност"'; 

79.12 „ Туроnера,орска дейност•. 

Видно 01 С/'lужебна nроеерка • Нацнонмниfl сп1не1нч«.мн инстwтут (НСИ)/ Мсжиторста, е устаноеено, че м.андид.аr., раз■иеа C■oftП осноена икономическа деАност • сектор 79.90„Друrм дейнос,и, 

сеьрянн с nъ,уеани,r и ре,ернции•. 

С оглед на нзложено10 н поради несъотеетс,еие с мэнскеанията пот. 11.1, под,. Э н , . 11 2. под,. 2 01 Уt11оен11т;1 я кандидатстuне н и1nъt1нение ,а nредоста111не на бе:,въJМеsдна фмнансоеа помощ по 

Оnератиена nро.-~ма „Иноеации и конмурентосnособнос," 2014 2020, nроектно,о предложение се отхвър11R ка10 недопус,имо процедура "а подбор на проекти BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на 
nредnриR1ия. реrис,рмранн по закона sa ,урмJма ка,о туроnера,ор нпн турнстичеtмн аrен1, ,а преод011,~uне на нмономнческите nоспедс,еиR 01 nа"деми,rn, COVID-19" 

Проемтно,о nред,1ожение не ононр11 на н1нсмuнн"1·а на КритернА № 9 от Критерии и методоnогм,~ ,а оце"ка на nроектнн1е nрt,д,поженн,r (Приложение S към УСJЮ1и11та sa кандидатс,аане). 

Адмнниnратн1нм111 доrоаор е подписан на 1ар1иен носнтеп а не с КЕП 

След и1nратено10 уеедомпенне :ta ус,·аноеени нередо11иостн, кандидаrь1 е предсrавн11 същи,-, фаМ" с адмннис,ра1и1ния доrовор nодnнс;1н на 1артнен носител и беJ да е подписан с КЕП. 

Сьr11асно Припожение S .КрИ1ерни и методопоrиR sa оце"ма на проектните пред.пожени,r•: "При несъо1ее1С"lеие с иsисмванията по т. 1·21 , nроемтното nреД11ожение се отхвьрм". 



ВGlбRFOP002-2.092-0581 БУЛУЕЙ ЕООД Кьм проектно10 nреД/\Оженме е nредсr.,еен файn с ра:sмер 3 КВ, т.е. единс,еено КЕП, а не ~нннстративен доrоеор - по обраэец (Приnоженне 7). 

След изпратеното уеtдомление sa установени нередовности, кандидаrьт отново представя единствено Квалифицирани електронни подписи (КЕП) на лицата с право да nредс,ав11ява1 мандидата, с 

,.нар. отделена сигнатура (Detached signalure), без към ТАК да u nрнка'tt!нн сьотае1ните документи. 

Съгласно Критерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение S към Условията за кандидатстване): в случай че Clleд допълнителното им иsискване по 
установения ред документите пот. 1-21 не бьдат предоставени от кандидата или са представени, но не съгnасмо нэнсмванията, nроекrно10 предложение се отхвърля. 
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BGlбRFOP002-2.092-05B2 "България Еко•травел" Кандидатът не отговаря на нsнскванията на 'f. 23 и т. 24, Разде.n 1, буква r) отУС/lоеията за кандидатсtаане по процедурата и Критерий № 1иКритерий№201 Нритерии и методология Ja оценка на 

ЕООД nроемтннте nреД11ожения (Приложение 5 към Ус.nовия1а sa кандидатстване). 
Подаденият чреJ ИСУН 2020 Форму11Ар Ja кандидатстване е подписан с КЕП с автор физическото лице МАРИН РДДОСЛАВОВ ТОДОРОВ и тМ1у11яр юридическото пице БУЛЕКОПРОЕКТИ ООД ЕИК 

130733931, 
Като реэулт;н от нзеьрwената С/lужебна nроеерка е Търrоескн регистър към АrенцнА по вnисаанм,~та, е усrаноеено, че официапннят nредставпяващ на дружеството "България Еко.Травеп„ ЕООА ЕИК е r 

н ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ САВОВ 
По отношение на кандидата , nроем,ното предложение подадено нiil дата 18.10.2020 r. 
Към Формуляра sa кандидатстване е приложено Изрично пълномощно за подаване на nрQемтното предложение и sa подписване на административния договор за предоставяне на беsвъзмездна 

финансоеа помощ с КЕП, в моето не са отбеляsани n~вата на уnЪ11номощеното лице. 

След иsnратеното уведомление за установени нередовности, мандидатьт предаавя Иsрично пълномощно :sa подаване на nроемтното предложение и :,а подписване на административния договор ,а 

nl)f!'доставяне на бе~въ:sмеJДна финансова помощ (Приnоженис 4), с което е уnъ.пномощено сьо1ветното физическото лице МАРИН РАДОСЛАВОВ ТОДОРОВ н титуляр юридичесмото лице 
бУЛЕКОПРОЕКТИ ООД ЕИК 130733931, което не е към ДАТАТА НА КАНДИДДТСТВАНЕ. С оrлед на посоченото, не е напице морекtно подписване с КЕП на Формуляра sa мандндатстване, съrпасно 

изискванията на Условията :,а кандидатстване н и1пълнение по nрQцедурата от лице с право да nредс-таО/lява кандидата или vnълномощено от него 11 и це. 

Също така, мандидатът представя и административен договор 13 предоставяне на 6езвъ1Ме]Дна финансоеа помощ, подписан с КЕП t автор фиэичесмото пице МАРИН РАДОСЛАВОВ ТОДОРОВ и титулАр 

юридическото лице бУЛЕКОПРОЕКТИ ООД ЕИК 130733931. 
Предеид изложеното, ФормуnАръ, 11а мандидатстuне" Админt1стративннАт доrоеор эа nредоставАне на безвъsме:,дна финансова помощ по процедурата, са подписани с валиден КЕП от лице бе:, 

nредставитеnна власт по отношение на мандидата. 
Съrnас:но Крм1ерии и методолоrия 13 оценка на nроемтнн nреД11ожения по процедурата (Приложение S мъм Условията sa мандндатстване): в случай чt! след доnълннтелното им иансмване по 

установения ред. документите пот. 2- 10 не бъдат nредОСТ3вени 01 кандидата и.пи са представени, но не съгласно t1эискванията, nроем,ното nредпожение се отхвърля, 
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BGlбRFOP002-2.092-0SВ4 РАНДЕВУ ЕООД Видно от нsвършена мьм момен1а на оценмата слvжебна nрооерка 01 Националната аrенция по прикоднте, представляваният от Вас мандндат има эадЪ11жения в раsмер на SOSO.S2лe, мъм НАП, което е 

no~ о, 1 на сто от сумата на годишния общ оборот sa nосnедна1а приключена финансоеа rодина, Проектното предложение не 01rоваря на иаисмванията на т. 24 „Сnиа,м на документите, моt1то се 

nодавв, на етап мандидатаnане". След и1nратено10 уведомление sa установени нередовности, кандидаты не е nредоставиn дома1;~~1е11стеа sa надеждност в дадени11т му седем дневен срок. Съr.пасно 

Критерии и методология sa оценка на проектни nреД11ожения no процедурата (Приложение S кьм Условията 1а кандидатстване): в слvчай че след доn"Ь/lните.пното им изискване по установения ред 

документите пот. 1 - 21 не бъда, предоставени 01 кандидата или са представени, но не съrласно изиtмваниАта, nроем1't4ото nредложенt1е се отхвърля'" 
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ВGlбRFOP002-2.092-05Bб ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ Към nроекtното предложение е nредсrавен файл с раsмер 3 1<8, т.е. единствено КЕП, а не Административен договор - по образец (Приложение 7). 

ЕНД ИВЕНТС БГ ООД След иsnратеното уведомление за vстановени нередовности, мандндатьт отново 11редставм единствено Квалифицирани електронни подписи (КЕП) на лицата t nраоода представлява, мандидата, с 

т.нар. 01делена смrнатура (Detached s1&nature), бе, към ТАк да са прикачени сьответиите документи. 
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Сьr.пасно Крнrернн "' методология 1а оценма на nроемтни nредложениА по nроцедурата (Приложение S към Условията за кандидатстване): в случай че след допълнителното им нsискване по 

BG lбRFOP002•2.09H)бl 1 "ДЖИН И ГРУП" ЕООД Кандидаты не оповар-. на и,искването 01 Крнrерии sa допустимост на кандидатите пот. 11.1, nодт. S) от Успоеията 11 кандидатстване по nроцедураrа м Критерий № lб 01 Критерии и ме1одоnоrи11t sa 

оценма на проентниrе предложения (Приложение S мьм Условията за манднда1с,оане), Съгласнот. 11.1, nодт. S) от Условията эа мандида1стеане, допустими по настояща1а процедура sa подбор на 
nроекtи с.а само кандидати, моито са реrиеtрирани преди 01.01.2019 r. и а осьщес,еявали стопанска деtiност през 2018 r. и 2019 r. Съrnасно извършена слvжебна проверка в ТърrоескмА регистър и 
регистър на ЮЛНЦ и Регистър 6у1tстат е установено, че е обмвена декларация за липса на дейност за 2018 r. 01 кандидаrа . Сьгласно нзвърwена сnvжебна npoвept(a от НСИ/ Мониторсrаt мандидать1 е не 
е noдan отчет я 2018r Съr.пасно Критерии и методоnоrиА ,а оценка на nроемтни предложения по процедурата (При1'ожение Sмъм УсnовиАта :,а мандидатстеане и иsnЪ11нение): .,При несъответст1ие с. 

изискванията по,. J-21 nроемтно,о предложение се оn:върл,.•. 
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BGIБRFOP002·2.092-0618 КЛИО ТРАВЕЛ ООД Кандидатьт не отrоварR на изискванията на т. 23 и т. 24, Раздел 1, буква r) от Условията за кандидатстван4:!: по процедурата и Критерий № 1 и Критерий Ng 2 от Критерии и методология эа оценка на 

проектните nредложениJII (Приложение S към Усповюна Ja кандида1стеане). Подадените чрез ИСУН 2020 Формутtр ,а кандимтстеане и Административен доrоаор за предоставяне на безвъзме:sдна 

финансова помощ по nрсцедурата, са подписани с подписани с КЕП с автор фи:sическото лице МАРИН РАДОСЛАВОВ ТОДОРОВ и ти-туляр юридическо10 лице БУЛЕКОПРОЕКТИ ООД ЕИК 130733931. l<ъм 
Формуляра за мандидатстеане с приложено Иsрично пълномощно э.а подаване на nр()емтното предложение и за подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ с КЕП, е моето не са изписани собстееноръчно трите имена на уnъ11номощмте11Аи1рично и адреса на мандидата неотrоваря на адРеСа посочен е Търrовсмия регистър . t<ато реsу111ат от 

и31ършената С/lужебна nроверма е Търrовсми регистър мъм АrенциА по вnмсеани,па, е установено, че официа11ният nредстамАващ на дружктеото „Клио Траве11 „ ООД е r•жа МАРИАНА СТЕФАНОВА 

ПАВЛОВА . Предвид изложеното, Формуляры за 1<андидатстване и Административни,п договор sa предоставяне на беsвъ:sмездна финансова помощ по процедурата, са подписани с валиден КЕП от 

лице без представителна в1н1а по о·,ноwение на мандидата. По отношение на мандидата, nрое1<тното nреД/lожение nоданено на дата 19.10.2020 r. След изпратеното уведомление sa установени 

нередовности, кандидатьт представя Изрично nЪ11номощно за подаване на проектното nредпожение и~ подписване HJ адмнниСtратнвння доrоеор sa nредостilвяне на бввъзмездна финансоеа 

помощ (При11ожение 4), с което е упълномощено съответното фи1ичес1<ото лице МАРИН РДДОСЛАВОВ ТОДОРОВ и титуляр юридическото лице БУЛЕКОПРОЕКТИ ООД ЕИК 130733931., моето не е мъм 
дАТАТА НА КАНДИДАТСТВАНЕ. С оrлед на посоченото, не е налице коректно подписване с КЕП на Формуляра эа кандида'fстване, съrласно изискванияn на УС11овиятс1 за кандидатстване и изпълнение 

по процедурата от лице с право да npeдC1'aB11Rea канд...дата или уnьлномощено от неrо 11ице. Сьr11асно Критерии м методолоrнА sa оценка на проектни nредложениR по nроцедурат;~ (Приложение s 

към УС/'lовн„та sa мандмдатстаане): е С/lучай че С/lед доnЬ11ните11ноrо нм иsисмаане по установени„ ред, документн1е пот. 2· 10 не бъда1 предоставени от кандидатэ или са представени, но не съrласно 

иsискванията, nроемтното предложение се оnсвърля. Към nроек1ното предложение е приложен представя Административен доrовор за nредоставRне на безвымездна финансова помощ по 

процедурата (Приложение 7). Представен е единствено Ква11ифицирани елек·,ронни подписи (КЕП) на уn·ьлномощеното 11ице. беs мъм неrо да е прикачен съответниRт домумент . След изпратеното 

уведомление sa установени нередовности, кандидаты nредставR АдминистрJтивен доrоеор за предоставяне на безеымездна финансова помощ no процедурата {Припожение 7). Представен е 
единствено Квапифицирани електронни подписи (КЕПI на упълномощеното лице. без към неrо да е прикачен съо1еетният докумеН1. Съгласно Критерии и методология sa оценка на проектни 

предложени„ no процедурата (Приложение S към УсловиRта за кандидатстеане): в случай че tлед допълнителното им иsисмвс1не по усtанооения ред документи1·е пот. 2-21 не бъда1 предоставени от 
Мilндидата ипи са nредСtаеенн, но не съrласно изисмванията, nроек1ното предложение се оnсвърАА ... 
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ВG16RFOP002·2.092-0628 ВА/1ЕНТИ·7 ЕООД Проектното предложение не отrоварА на изисквани„rа на Крнтернi1 № 9 от Критерии м методолоrи„ sa оценка на проектните nредпожения (При11ожение S към Условн,.,а sa кандндатстаане). 

Кьм проектното nредложенме е прикачен само КЕП беs файла със ~дминистратмвни„ доrоеор, 

След иэnратсното уведомnение аа установени нередовности, кандидатьт отново е представил само ~ЕП бе1 файла със админис,ра1ивния доrовор 

Съгласно т. 24, б к) от Усnовиятаsа сандидатаване Администра1ивен доrоеор sa предОСТсlВRне на безвъзме~дна финансова помощ по процедурата • попълнен по обраsец (Приложение 71, подписан с 
t<ЕП от 11ицето/11ицата с право да nредстамява/т кандидата или ot упълномощено лице и прикачен в ИСУН 2020. В С11учамте, моrато мандидатът се nредставлRва sаедно 01 нАко11мо фмsичесми лица, 

административният договор се подписва о, всямо от ТАК, 

ВАЖНО: Административният доrовор следва да е подписан с ва11иден КЕП на локалния компютър, като е препоръчително да е чреs attached sl&nature - файл и подпис в един домумент. 
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BG16RFOP002·2.092-0643 ММТУРСЕООД Към nроемтното предложение Кандидатът не е представил административен доrовор sa предоставяне на беэвьэмездна финансова помощ подписан с валиден КЕП . Към проектното предложение е 

nрммачен само КЕП беs фаАла с админиСtративниR доrовор. 

Съrлаtно т. 24, б. "к„ от Уt11овн1tта 1а кандидатстване и иsnЪJtненне на процедурата, Администра1ивният доrоеор С/lедва да е подписан с валиден КЕП на ломалннА момnютър, като е препоръчително да 

е чрез attachcd slgnature -фaйл и подпис 6 един документ. След иJnратеното уведомление за ус,ановени нередовности, кандидатът не представя исманнте домументи. 
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ВG16RFOP002·2.092-0645 АСА ПАРТНЪРС ЕООД Кандидатът попада 8 Критериите Ja недоnуСtимос, на кандидатмте пот. 11.2, nодт . 3) от YCl'IOBИRTI 1а кандидатстване по nроцеду~та и Критерий № 19 от Критерии и методоnоrиR 1а оценмJ н.t 

проектните nредложениА (Приложение S към УС/lовията Ja мандидатстване), Сьrласно т. 11.2, под,. 3) от УС/lоеията sa мандида1Сtеане: кандидатите трябва да ра1енват сеоRта основна икономическа 

дейност (сьrласно данни за 2019 r.) в един от следните секторм сьrласно Класификацим на имономическите дейности /КИД- 2008 - Приложение 6 кьм настоящи·rе УсловиА/: 

• 79.11 • Туристичесма аrентска деАност"'; 

• 79.12 „Туроnераторска дейност"'. 

След направената служебна nроверма от сnравмата на НСИ се констатира, че 1<андидатьт "АСА ПАРТНЪРС" ЕООД е с КИД 79.90- ндруrи дейности свързани с пътувания и ре1ервации". С оrлед на 

иsложеното н поради несъответствие с иэисмванията пот. 11.1, nодт. 3 и т. 11 2, nодт. 2 от Услови,на sa кандидатаване и мзnмнение за nредостаеRне на бе:,въ1ме1дна финансоеа помощ по 

Оперативна nporpaмa „Иновацим и конмурентосnособност"' 2014 2020, nроемтното nреД11ожение с.е отхвър11R като недопустимо по процедура на подбор на nроемtи ВG16RFOP002·2 092 „Подкрепа на 

nредnрияти", реrнс,рирани 110 Эа1<она за тури1ма като туроnера1·ор или туристически аrент, за преодоляване на икономическите последствия от nандемиRта COVID-19". 
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ВG16RFOP002•2.092-0654 ИГЬЛ ТРАВЕЛ 62 ЕООД Проектното предложение не оттоnрА на иsисмеанм„та на Критерий № 12 от Критерии и методо11оrиА ,а оценка на nроектннте nреД11ожениR (Приложенме 5 към УС/lови„та 3а мандндатстпне). 

След извършена С/lужебна nроверма се установи, че р11меры на неn.nатениrе sадължения е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот на nредnрнАтието--кандидат ,а 2019 r. 
Допълнително nредс,авсният до1<умент не отговаря на иsисмванията. Представено е удостоверение за липса на эадъ11жения на кандидата мъм общината по седалището, а не Удостоверение от 

Националната аrенциR за приходите 33 липса на sадьпження на кандидата. 

Съrласно Прмложение S „Критерми и методо11оrия sa оценма на проектните nреД/lожениR•: .. При несъответствие с мsисмв.аниRта по,. 1ф21, nроектноtо nред,t0жение се сmсвърля ... 
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BG16RFOP002·2.092·0657 ПИ ЕЛДИ ЕООД Кандидатът попада в Критериите эа недопустимост на кандидатите no т. 11.2, noдt. З) от Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и методология за оценка на 
проектните предложения (Приложение 5 кьм Условията за кандидатстване). 

Съrласно т. 11.2, nодт. 3) от Ус.ловият;,1 за кандидатстване: Кандидатите трябва да разеива1 своята основна икономическа дейнос, (съгласно данни за 2019 r.} в един от следните сектори съгласно 
Класификация на икономическите дейности /КИД- 2008- Приложение 6 към настоящите Условия/: 

- 79.11 „ Туристическа агентска дейносrн; 

- 79.12 „ Туроnераторсма дейности, 

Видно от служебна проверка в Националния статистичесми институт (НСИ) е установено, че дейностите, които е извършвало nредnрият1о1ето npe:s 2019 г. са: 

Код no КИД 79.11 Туристическа агентска дейност - 26% 

Код no КИД 46.38 Специализирана тьрговия на едро с други хранителни стоки - 24% 

Код no КИД 46.73 Търговия на едро с дървен материал, материали за строителс,вото и санитарно оборудване - 50% 

С оглед на гореизложеното и поради несъответствие с изискванията no т.11.1, nодт. 3 и т. 11.2, nодт. 2 от Условията за кандидатстване и изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ no Оперативна програма „Иновации и конкуреюосnособност" 2014-2020, nроек,но,о предложение се от,сеърля като недоnус,-имо по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.092 

,.Подкрепа на nредnрия,ия, регистрирани по Закона за туризма като туроnератор или туристически а гент, за преодоляване на икономическиl"е последствия от пандемията COVID-19", 
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BG16RFOP002-2.092·0660 АСТРЕЯ БГ-13 ЕООД Кандидатът не отrовэря на изискването от Критерии за недопустимост на кэндидатите nот. 11.2, nодт. 1, буква k) от Условията за кандидатстване no процедурата, кан,о и на Критерий N212 от Критерии 

и методология за оценка на проектните предложения (Приложение 5 към Услови1па за кандидатстване). 

Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата не могат да получат бе,възме:,дна помощ кандидати, които имат задължения за данъци и задължителни осиrурителни вноски по смисьлэ на чл. 

162, ал. 2, т, 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината no седалището на УО и на мандидата, или аналогични задължения, съгласно 

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

е повече от 1 на сто от сумата на rодиwния общ оборот за последната приключена финансова година или повече от 50 000 ле. 

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

nроцесуа11ен кодекс, в размер на 2027,91 ле. 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 смисъ11а на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и ли,свите по тя,с е повече от 1 на сто от сумата нэ годишния общ оборот за последната 

приключена финансова година. 

След изпратеното уведом11ение за установени нередовности, кандидатьт НЕ nредсrав"' nредстаоя Удостоверение от НАП за наличие/липса на задължения , съrласно което сумата на задълженията за 

данъци и задължителни осигурителни вноски и ли,свата по тях по смисъла на чл. 162, а11. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, е в размер на 2027,91 лв., което е повече от 1 на сто от 

59 сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година. 

BG16RFOP002·2.092·0673 ВИВАТУРС еоод 1. Кандидатът не отговаря на изиснването от Критерии ээ недопустимост на кандидатите пот. 11.2, nодт. 1, буква k) и изискванията на т. 24, nодт.ж) от Условията за кандидатстване по nроцедуратэ, 

както и на Критерии N2 10, № 11, и Nst 12 от Критерии и методолоrия за оценка на проектните предложения (При11ожение 5 кьм Условията за кандидатстване). Съгласно Условията за кандидатстване по 

процедурата не могат да получат безвъзмездна помощ кандидати, които имат задължения за данъци и задължите11ни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осиrурите11ния 

процесуален кодекс и лихвите no тя,с, към държавата или към общината по седалището на УО и на мандидата, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатьт 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 ()(Х) лв. След направена проверка в Търговски регистър и ЮЛНЦ е установено че кандидата е регистриран no 

седалище е община Пловдив. Не е представено Удостоверение за липса на задължения към общината no 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 nри,содите на стойност 388,66 лв., като задълженията, съвкупно, са над 1 на сто от с.умата 

на код 15()(Х) от Отчета за nри,соди и раз,соди нэ предприятието-кандидат за 2019 г. (27 хил .лв.) . След изпратеното уведомление за установени нередооности, кандидатьт не представя изисканите 

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

пот. 1-21 nроентното предложение се отхвърля". 

2. Кандидатът не отrоваря на изисмването от Критериите за допустимост на кандидатите nот. 11.1, подт. 4) от Условиятэ эа кандидатстване и иsnъttнение по процедурата и Критерий N21Soт Критерии и 
методология sa оценка на проектните предложения (Приложение 5 към условията). 

Съгласно 1. 11.1, nодт. 4) от Условията за кандидатстване и изпълнение, кандидатите трябва да са вnисэни в Регистъра на туроnераторите и туристическите аrенти, воден от Министерството на туризма, 

В случай на предприятия, които извършват туроnераторска дейност, е необ,содимо да притежават валидна мъм датата на подаване на проектното предложение застраховка „Отговорност на 

туроnератора". Видно от иsвършената служебна проверка в НСИ/ Мониторстат кандидаты развива своята основна икономическа дейност (сьrласно данни за 2019 г.) в сектор 79.12 „ Туроnераторска 
дейност". Видно от служебна nровер1<а в Регистъра на туроnераторите и туристическите эrенти, воден от Министерството на туризма, кандидатът не притежава валидна към датата на подаване на 

проектното предложение застраховка „Отговорност на туроnератора". 

След изr1ратено искане до кандидата на 26.ll.2020r. за представяне на оалидна мъм датата на подаване на проектното предложение застра,совка „Отrоворност на туроператора" кандидатът не е 

nредсrавип изисканият домумент. Съгласно Критерии и методология 1а оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5към Условията эа кандидатстване и изпълнение): .,При 

несъответствие с изискванията no т. 1-21 проектното предложение се отхвърля". 
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BG16RFOP002·2.092·0674 ВАРНА СИТИ ТУР ООД Кандидатът nonaдa в Критериите за недо~,ус,имост на кандида1ите no1. 11.2, nодт. 3) от Условията sa мандидатстване по процедурата и Критерий № 19 от Критерии и методология за оценка на 

проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандида1·стване). Съгласно т. 11.2, nодт. 3) от Условията за кандидатстване: Кандидатите трябва да развиват своята основна икономичесма 

дейност (съrласно дэнни эа 2019 г.) в един от следните сектори съгласно Класификация на имономическите дейности /КИД - 2008- Приложение 6 към насrоящите Условия/: - 79.11„ Туристичесна 

аrентсма дейност"; - 79.12 „Туроnераторска дейност"'. Вт. 1 . .,Данни за мандидата" от Формуляра за кандидатстване, в поле „Код на организацията по КИД-2008", кандидатът е посочил 79.12 

Туроnераторска дейносr. Видно от служебна проверка в Националния статистически инс,итут (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа дейност в сектор 93.29 "Други 

дейности, свързани сразвлечения и отди,с". С оглед на изложено1·0 и поради несьотеетсrвие с изискванията пот. 11.1, nодт. 3 и т. 11.2, nодт. 2 от Условията за кандидатСiоане и изпълнение за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ no Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, проектното предложение се от,свьрля като недоnусrимо по процедура: на 

подбор на проекти BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани no Закон а: эа тури3ма мата туроnератор или туристически агент, эа преодоляване на инономическите nоспедствия 01 

пандемията COVID-19". 
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ВG16RFOP002•2 ,092-o680 ЕС ЕНД ДИ ТРАВЕЛ Съrласно Услоеня1а Ja кандид;1ст1ане: Кандндспнте 1рябеа да развнеат С80АП основна икономическа деАност (съrласно данни )3 2019 r.) в един от ст~днн1е сектори сьrласно КЛаснфнкацнА на 

ЕООД нкономнЧ&мите дейности /КИД - 2008- Приложение б към настоящиl'е Усповня/: 
79.11 • Турнсrнчкка аrентсма деRност"'; 
79.12 .Туроnераторс„ дейнос,•. 

Видно о, служебна проверка е Нацнона11ни" статнстнческ" ннстн,ут (НСИ) е усrановено, че кандидатът раJеива сео"та основна икономическа деМнОС"J • сектор 79.90 "Други деi4ностм, сеър3анн с 

пътуеання и ре,ервацин ". 

С оrлед на нэложеното н nорад'4 несъответствие с изнсм1ання1а nот. 11.1. nодт. 3 и т. 11.2, подт. 2 от Ус1101ията Ja кандидатс,еане и мsпълнение sa предосrаеяне на беавьзмездна фннансоп помощ по 
Оперативна nporpaмa „Иноаацни и монкурентосnособност"' 2014~2020, nроек,ното nредnожение се опвърл,1 като недопустимо по процедура на подбор на nрм,мти BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на 
nредnриАтия, реrистрирани по Закона 1.11 туризма като туроnератор или -туристически аrент, sa преодоляване на икономическите ПОС/lедствия от nандемиАта COVID-19". 

61 
BGl6RFOP002-2.092-o68S Социална След извършена справка в Националния туристически реrистьр е видно, че КООПЕРАЦИЯ СОЦИАЛНА ПОКЛОННИЧЕСКА КООПЕРАЦИЯ ЕМАУС е 

nомлонническа вписана в реrистьра сьс Заповед №Т-РД-15-72/30.04.2019 r. на министьра на тури,ма. 

кооnерациА "ЕМАУС'' Съгласно т. 5 от т. 11.1 Критерии sa допустимост на мандидатите на т. 11. Допустими кандидати 01 УсловиАtа за мандидатстване „Допустими по настоящата процедура i a подбор на проекти са само 

63 мандидати , моито са реrистрирани преди 01.01.2019 r. и са осьщесrвяваnи стопанска дейност npe1 2018 r. и 2019 r." 

8Gl6RFOP002·2.092-o688 Трейд Феър Триnс Кандидатът попада о Критериите sa недопустимост на кандидатите пот. 11.2, nодт. 2) от Ус11овията sa мандидатсrване по процедурата и Критери" № 19 от Критерии и методолоrия sa оценма на 

ЕООД проектните nред,1ожения (Приложение S към Условията за кандидатстване). 

Съrласно т. 11.2, nодт. 2) от Условията sa кандида1стване: Кандидатите трябва да раsаиаа1 сео,на основна икономичесм:а дейност (съrласно данни sa 2019 r.) в един от следните сем:тори съrласно 

Класифимация на икономически1е дейности /КИД - 2008 - Приложение 6 към настоАщите УС/lовия/: 

79.11.Туристическа агентска дейност•; 

79.12 „Туроnе~торсКJ деАност ... 

Видно от служебна проверка е Национаднмя статис,мчески институт (НСИ) е устаноееио, че де~ностите, моито е иsеърwеа110 nредnри,nието npe1 2019 r. са: 

Друrи дейности, свър1ани с nътуеаниR и реJераации 58% • КИД 79.90 
Туроnераторска деRност 42" кид 79.12 

С оr11ед на rорното, мандидатът попада сред недопустимите кандидати по npoцeдyJ)ilтa. 

64 
Сыласно При11ожениеS .Критерии и методо11оrия sаоценка на проектните преД11ожениА•: •при нкъо1еетст111иl! с изисмеанмята по т. 1 ·21, проектното nред,1ожение се оnсвърлR•. 

ВG16RFOP002•2,092·0690 РЕНИ ТУР · БГ ООД Кандидатът не отrоеаря на и,искеането от Критерии sa допустимост на кандидатите пот. 11.1, nодт S} 01 Услоеиятэ за кандидатстване по пр()цедур.аrа и Критерий Nt 16 от Критерии и методоnоrи" эа 

оценка на nроеl(Тните nреД11ожения (Приnожение 5 към Услоеията sa кандидатстване). 
Съr11асно т. 11.J, nодт. S) от Услови,па ,а кандидатс,еане, допустими no насто1tщата процедура sa подбор на проекти са само кандидати, които са реrмстрирани преди 01.01.2019 r. и са осъщестеяеа11и 

стопанска дейност npes 2018 r. и 2019 r. 
Съr11асно извършена с11ужебна nроверма в НСИ/ Мониторстат кандидатът е декnарирал че npes 2019 r.не е осъществявало дейност по смисъла на Закона sa счетоводството . 

Съrласно Кри·rерии и методоnоrия sa оценка на проектни nред,1ожения по процедурата (Приложение 5 към Условията за кандидатстване и изпълнение) : ,.При несъответствие с изискванията no т. 1-21 

65 проектното предложение се отхвърля". 

8G16RFOP002-2.092•0708 БЪЛГАРИR ТРАВЪЛ На дата 03.12.2020r. е представен документ, който не е за извършено n11ащане в посочения размер, r1ридружсн от ново удостоверение или споразумение, от което да е видно, че задълженията са 

ЕООД обеsnечени и11и че страните са доrоеориnи тякно10 отсрочване и11и разсрочване, sаедно с r~оrаси,елен n11ан и/или с посочени дати sa окончателно иsП11ащане на дължимите sадължения . 

Съr11ас.но Критерии и методо11оrиА ia оценка на проектни nред,1ожения по nроцеду~та (Приложение 5 към Усnови,па :sa кандидатстеане}: • случай, че след доnълннтелното им изискване по 
установения Рf'ддомументите пот. 1 - 21 не бъдат предоставени от кандида1а и11н са nре:дстаеенк, но не съr11асно изискваниАта, проектното nред,1ожение се отхеър11А, 
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ВGl6RFOP002-2 .092-07I6 КАНАПЕЕООД Кандидатът nonaдa в Критериите JЗ недопустимост на манди.датите по 1, 11.2, nодт. Э) 01' Успови,.,а ,а кандида,стеане no nроцеду~та и Крктернй Nt 19 от Критерии н методо.nоrн111 н оценка на 

nроектмите предложения (Приложение 5 кьм Услоеията я каидидатстеане}. СъrлJtсно т. 11.2, nодт. 3) от Услоеимта я кандидатстеане: Кандидатите трмбеа да ~•виват сеоя1а основна имономическа 

дейност (съr11асно данни sa 2019 r.) в един от следните сектори съr11асно К11асмфнкация на икономичесмите дейности /КИД-2008-При.nоженне 6 мъм насто,~щнте Услоеия/: • 79.11 • Туристическа 
аrеитск.а дейност•;- 79. 12 „Тур<>nе~1орска дейност•. 8 т. 1 • ..данни эа каидида1-а„ 01 Формулмра за кандидатстване, е no.ne „Код на орrзнмsацияп no кид~2ооs•, кандидатът е nосочиn 79.12 
Туроnераторска де"ност. Видно от служебна проеерк.а в НацJ1она.nния статистически институт (НСИ) е устаноеено, че мандидатът развива С80А1'1 осноена икономическа дейност• сектор КИД 55.20 
Туристическо и друrо кратмосрочно настаняване, и е недопустим мандидат по настоящата процедура. С orneд на rорното, кандидатът nonaдa сред недоnустимИ1'е кандидати по nроцеду~та. Съrласно 

ПриnожениеS „Критерии и методолоrи 11t ,а оценка на nроем:тните nредnожения": •при несьотеетствие с нэискаанмяr.1 пот. 1·21, проектното nред,1ожение се ОТ)18Ър11я •. 

67 



BG 16RFOP002•2,092·072 l ХОРНИТООД Проектното nреД11ожение не 01roeap" на ,оискеанн,па на т. 24 • .,Списък на докумен1ите, които се подават на етап кандидатстване", раздел 1, букви: а/ от Условията эа кандидатстване по nроцедуJнlта и 
по Нрнтернн № 3 от Критерии и методология Ja оценка на проектните nреможенмя (Прнnоженне S към Уt11оеиита Ja кандндатстеане). 
към nроек,но,о nреД11оженне е nрсдсrавен само КЕП 6е1 файла със самата Декларация за обстояте.nства'fа по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малмите и средните предприятия (Приложение 1). 
С,,ед изпратено искане кандидата представя Декларация за обе1он-телстеа1а r10 чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение 1 }и Справка за обобщените параметри на 
nредnриR1ието (Приложение 1.1) . След извършена С11ужебна проирма е Търrоесмия регистър по отношение на кандидап са отмрити на11ичие на сеърsани предприяти,~ и nредnри11ти,~ партньори. 

Представената Декпа~ция sa обстоятелствата по чп. 3 и чп. 4 от Эамона за ма111сите и средните предприятия (Приложение 1 ) 
не е норектно r1011ьлнена пот. 1, т.2 и т. З от образеца. Налице е разминаване в посочените данни пр1о1 определяне на категорията на предприятието спрямо посочените данни е Спраона за обобщените 

параметри на предnрнАтнето (При11ожение 1.1). 
Съг11асно Критерии и методо11оrня sa оценма на nроеК1ни nредпожения по процедурата (Прн11ожение S към Условията sa кандидатстване): •е спущй че след доnъ11нкте11ното им иsискеане по 

установениА ред документите по т.2 -10 и не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но не съг11асно иsисмванияr.1, проектното nреД11ожение се оnсвърля'". 
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BG16RFOP002· 2.092•0722 ЕТ"ПОЛЕТ· Сnед иsвърwена прооерна за административно1·0 сьотеествие на Кандида1а е установено, че не е представено Удостоверение sa 11иnса на sадъnжениА кьм общината по с;еда11ището на кандидата 

АНТОАНЕТА (иsдадено не по-рано от б месеца преди датата на представянето му), След иsnратеното уведомление за установени нередовности, нандидаты НЕ е представил изисманите докумеюи в дадения седем 

МЛАдЕНОВА" днеен сром. 

Съгласно Критерии и методология sa оценма на nрое.nни nреД/IОжения по процедурата (Приnожение 5 мъм Условията sa мандидатстване}: в случай че след допълнителното им иsисмване по 

установения ред донументите пот. 1-21 не бъдат nредос,аеен1о1 от мандидата 1о111и са представени, но не съгласно иэисмеанимта, nроемтно10 nреД11ожение се npeД11ara за отхвърnяне. 
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ВG16RFOP002·2.092.0728 ЩАСТЛИВЦИТЕ · Съг11асно УсловиАта 1а кандидатстване; Кандидатите трRбва да ра.sвиват сеоята осноена икономическа дейност (съгласно данни sa 2019 r.) в едим от следните сектори съr11асно К.nасифимация на 

НЕЙЧЕВИ СД инономически1е дейнос,и /КИД - 2008 - При11ожение 6 нъм настоящите Условия/: 

- 79.11„Туристическа агентска дейност"; 

79.12 „ Туроnераторсма дейност" 
Видно от с11ужебна проверма в Националния статистически инс,-ит·V1 (НСИ) е установено, че мандидаrы ра1вива сео,~та основна икономичесма дейност в сектор 68.20 "даване под наем и експлоатация 

на собствени недвижими имоти ". 

С оrпед на иs.nоженото и поради несъответствие с изиснеанияп пот. 11.1, nодт. З и т. 11.2, nодт. 2 от Условиwrа » мандидатстеане и изпълнение за nредостаеяне иа бе1выме1дна финансова помощ по 
Оперативна програма „Иновации и коннурентосnособност• 2014-2020, проектното nреД11ожение се отхвър11я мато недопустимо по процедура на подбор на проекти 8G16RFOP002-2.092 „Подкрепа на 
nредnриятим, реrистрирани по Замона sa туриsма катотуроnератор или туристически агент, Ja nрf)одоляване на имономическите nоС/lедстеиR от пандемията COVID-19". 
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BG16RFOP002•2.092•0738 ЕООД КРИС КАР Кандидаты попада в Критериите за недоnус,имост на мандидатнте no т. 11.1, nодт. 3) от Условията sa кандидатстване по процедурата и Критерий NQ 19 от Критерии и методология sa оценма на 

проектните nреможения (При11ожение 5 нъм УС/lоеията sa мандидатстеане). 
Съг.nаснот. 11.1, noдl'. 3) от Ус.nовията эа кандидатстване: Кандидатите трябва да развива, сВОАта основна имономичесма дейност (съr.nасноданни sa 2019 r.) в един от с.nедннте сектори съгласно 

Класификация на инономическите дейности /КИД-2008- При11ожение 6 към настоящите Ус.nовия/: 
79.11„ Туристичесна агентсма дейност"; 

- 79.12 „Турсnераторска дейност". 

Видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) е установено. че кандидатът раэвива своята основна икономичесна дейност в сектор 45.11 „ Търrоеия с 11еки и 11екотоеарни 

автомобили до 3,5 т'. 
С оглед на и~.nоженото и поради несьответствие с иsисмеанията пот. Н . 1, nодт. З и т. 11.2, подт. 2 отУс1101ията за мандидатстване и иsnъnнение за предоставяне на беэвымездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014 2020, nр()f:мтното предложение се оnвърnА като недопустимо по процедура на подбор на npoeinм ВG16RFOP002-2.092 .Подкрепа на 

nредприRТИR, регистрирани по Занона за туриsма мато туроnера1ор и11и турнстичесми агент, за преодоляване на ннономичесмите nОС11едС1·вия от пандемията COVID•19". 
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ВGlбRFOP002·2.092.fJ748 '"Бапман Експрес• Кандидатът попада в Критериите sa недопустимост на кандидаткте пот. 11 2, nодт. 3} отУс.nовията ,а кандида,·стеане по процедурата и Кри-тери~ № 19 от Критерии и ме1одо11оrия sa оценка на 

ЕООД проемтните nредпожения (Приложение 5 мъм Условията sa кандидатстаане). 
Съl'!lасно , , 11.2, 11одт. 3) от Условията за мандид-1тстеане: Кандидатите трябва да развиват своята основна икономичесма дейност (съгласно данни за 2019 г.) о един от сnсдните сентори съгласно 

класификация на икономическите дейности /КИД- 2008- Приnоженне 6 нъм настоящите УС./lовия/: 
- 79. 11 .Турнстическа аrентсна деМност"; 

- 79.12 „ Туроnераторска дейност". 

В т. 1 . ..Данни за мандидата" от Форму11яра sa кандидатстване, в oone „Код на органиsацията по КИД·2008", нандндатьт е nосочи11 79.12 "Туроnераторсна дейнос," . 
Видно от служебна nроверма в НационапниА е1атистичесмн институт (НСИ) е ус,аноеено, че кандидатът развива своята основна инономичесна дейност в ceinop 79.90 „ Други дейноаи, свързани с 

пътувания и резервации•. 

7l 

С оглед на горното, мандидаты попада срfд недопус1имите кандидат1о1 по процедурата. 

Съгласно ПриложениеS „Критерии и методо11оrия за оценма на nроектмите nреД11ожения": "При несъответствие с иsискваннята пот. 1-21, nроемтн01·0 nреД/lожение се оnсвърт~". 



BG16RFOP002-2.092-0753 ОРИНДЖ ХОЛИДЕЙ Съгласно Условията за кандидатстване : Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност (съгласно данни за 2019 r.) е един от следните сектори съгласно КласификациА на 

ЕООД 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 кандидатьт развива своята основна икономическа дейност в сектор 93.29 "Други дейности, свързани с 

развлечения и отдих". 

С оглед на изложено10 и поради несъответствие с изисквани,па пот. 11.1, подт. 3 и т. 11.2, nодт, 2 O'J Условията sa кандидатстване и изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ no 

Оnера1иона програма „Иновации и l(Онкурентосnособност" 2014•2020, nроеl(тното предложение се отхвърля като недопустимо no процедура на подбор на nроеl(ти BG16RFOP002·2.092 „Подкрепа на 

предприятия, регистрирани по Закона эа туриэма като ,уроnератор или туристически агент, за nреодот,в.1не на Иl(Ономическите nоспедствия от пандемията COVI0•19". 
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BG16RFOP002-2.092-0764 КИТТЕООД Кандидатът не отговаря на изискванията на т. 23 и т. 24, Раздел 1, буква r) от Условията за l(андидатстване по nроцедуратз и Кри1·ерий № 1 и Критерий N2 2 от Критерии и методология эа оценка на 

проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване). 

Подадените чрез ИСУН 2020 Формуляр за кандидатств<1не и Администратиоен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ no процедурата, са подписани с подписани с КЕП с ти1Уляр 

физичесl(О1'О лице Вален1ин Кирилов CilBOB. 

Към Формуляра за кандидатстване е приложено Изрично пълномощно за подаване на проектното nреД11ожение и за подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна 

фин<1нсова помощ с КЕП, в което не са вписани трите имена на уnълномощителя. 

Като резултат от изв"Ьршената служебна проверка в Т.ърrовски реrис,ър към Агенция по вписванията, е установено, че официалният представляващ на дружестоо10 "КИТТ" ЕООД е г•н ВЛДДИМИР 

БОРИСОВИЧ ЧУГУНОВ . 
Предвид изложеното, Формулярът за кандида1с1ване и Административния1 договор за предоставяне на беэвьзмездна финансова помощ по процедурата, са подписани с валиден t<ЕП от лице беэ 

представителна власт no отношение на кандида1а. 

По отношение на кандидата, nрое1(1ното преД11ожение nоданено на дата 20.10.2020 r. 

След изnр;псното уведомление эо устзноосни нередовности, кандидатът представя Изрично пълномощно эа подаване на проектно10 предложение и за подписване на администра1ивния договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансооа помощ (Приложение 4), с което е упълномощено сьответното 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 кандида1етване, сьгласно 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 nреД11ожения по процедурата (Приложение S към Условията за кандида1стване): в случай че след доnълни1елното им изискване по 
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установения ред, документи1е пот. 2- 10 не бъда1 предоставени 01 кандид<1та или са представени, но не съгласно изискванията, проек1ното предложение се 01')(Върт,. 

BG16RFOP002-2.092-0770 МЗI( Си Мениджмънт Съгласно Условията за кандидатстване: Кандидатите 1рябва да развиват своята основна икономическа дейност (сьr11асно данни за 2019 r.} в един от следните сектори съгласно Класификация на 

оод· икономичесl(ите дейности /КИД- 2008 - Приложение 6 към настоящите Условия/: 

79.11„Туристическа агентсl(а дейност"; 

79.12 „Туроnера1орска дейност". 

Видно от служебна проверl(а в Националния ста1истически инстИ'Тут (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа дейност е сектор 62.09 „ Други дейности е обласrrа на 
информационните 1ехнологии". 

С оглед на изложеното и поради несъответствие с изискванията no1.11.1, подт. З и 1. 11.2, nодт. 2 от Условията за кандидатстване и изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Иновации и конl(урен1оспособност" 2014„2020, nроектно10 предложение се отхвърля като недопустимо no процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.092 „Подl(реnа на 

предприятия, регистрирани по Закона за туризма катотуроr1ератор и11и туристически аrен1, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVI0-19", 
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BG16RFOP002-2.092-0788 БОЛГЕРИАН Кандидаты не отговаря на изискването от Критерии эа допустимост на кандидатите 01 Условията за кандидатстване по процедурата и Критерий № 16 от Критерии и методология за оценка на 

ХОЛИДЕЙС КИТЕН проектните предложения (Приложение 5 към Условията за кандидатстване). 

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

през 2018 г. и 2019 г. 

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

Съгласно Криrерии и методология за оценка на проектни предложения по процедурата (Приложение 5 към Условия1а за кандидатстване и изпълнение) : ,, При несьо1ве1с1вие с иэисl(ванията по 1. 1-21 

проекrното 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 Оnера1ивна програма „Иновации и 

конкурен1осnособност" 2014-2020. Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002·2.092 „Подкрепа на предnри,,тия, регистрирани по Закона эа lУРИSма като 'f)'ponepaтop или ,уристически аrент, за 

nреодолява~е на икономическите последствия от пандемията COVID-19" в точl(а 3) Кандидати1е трябва да развива1 своята основна икономическа дейност (съгласно данни за 2019 г.) в един от следните 

сек1ори съгласно Класификация на икономическите дейности /КИД - 2008 / : 79.11„Туристическа агентска дейност" и 79.12 „Typonepa1opcl(a дейност" След извършена служебна npoвepl(a от НСИ 

/Монюорстат е конста1ирано че эа 2019 r. кода на основната иl(ономичесl(а дейност кандидата е 93.29 . С оглед на горното, кандидатът попада сред недоnустимюе l(андидати по процедурата. Съгласно 

ПриложениеS „t<рИ1'ерии и методолоrия за оценl(а на проектните предложения": "При несъответствие с изиснванията пот. 1· 21, проектното предложение се 01')(Върля". 
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BG16RFOP002-2.092-0812 ДДРИМА ТРАВЕЛ ООД След направената служебна nроверма от сnравмата на НСИ/Мониторстат се констатира, че кандидатьт АдРИМА ТРАВЕЛ ООД е с КИД 79.12 - Туроnераторсма дейност. От направената служебна 
nро&ерка се монстатира, че кандидатът е эа sапичен е 01 Perнcn.pa на туроnер.аторнте и туристическите агенти, еоден от Министерстеот·о на турнэма сьс ,аnоеед Nt РКК-02·484/ЗО.09.2008r. като 

Туроnератор, но има право да осъществява саоята дейност като Туристически агент с КИД 79.11. Тъй мато основната дейност на кандидата се аъэnриема дейноспа по КИД МОRТО в случая е НИД 79.12, а 
той е регистриран в регистъра на МТ само като ,урнеtнчесми агент с КИД 92.11 "ДейнОС1 на бизнес орrаниsацни н органиsации на рабо1одснели ", то той е недопустим кандида1, тьй като осьществена1а 
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дейност не е в съответствие с де~носпа по реrистрациА. 

8GlбRFOP002-2.092-0830 ЕВРО ТРАВЪЛ ЕООД С11ед извършена проверма за административно съотвествие на проектно-то предложение, се установи, че е nредстаоен за Административен доrоеор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по процедура-та само файл с Квалифициран електронен подпис. След изпраrеното уведомление Ja установени нередооности, кандидатьт отново представя единствено Квалифициран е11ектронен 
подпис (КЕП) без мъм неrо да е примачен съответния домумент. Сьr11ас:но т. 26, б, м) о-т УС/lовията Ja мандидатстване Ад,,,,.инистративен доrоеор ia предоставяне на беавъэмездна финансова помощ по 
процедурата - nоnЬJ1нен по обрэsец (Приложение 7), подписан с КЕП от лице-то/11ицата с npaiю да nредставт,ва/т мандидата и11и от уnЪJ1номощено лице и прикачен в ИСУН 2020. 
В с:11учаите, коrато мандидатьт се nредставт,ва ,аедно от няколко физически лица, административният договор се подписва от всяко от тях. 

ВАЖНО: Администра1ивният доrовор следва да е подписан с валиден КЕП на локалния комnютьр, като е препоръчително да е чреs attached slgnatuгe-фaйл и подпис в един документ. 

Съгласно Критерии и методология 1а оценка на проем1ни nреД11ожениА по процедурата (Приложение S към УС/lо&иАта sa манд'1датстване): "а случай че след допЪJ1ните.пното им и:,исмеане по 

установениА ред домументите пот. 1-21 не бъдат предоставени от кандида-та или са предаааеии, но не сьr11асно изисмваниАта. проектното nреД11ожение се отхвьрлм". 
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8GlбRFOP002-2.092-0831 КОМФОРТ-ТРАВЕЛ Кандидатът не oтroeapR на изискването 01 Критерии Ja недопустимост на кандидатите no -.. 11.2, nодт. 1, буква k) о-. Условията за кандидатстване по процедурата, както и на Критерий № 12 ot Критерии 

2010ЕООД и методология за оценма на nроем-тните nреД11ожениR (Приложение S към Ус:ловиRта 1а кандидатстеане). 

Съгласно Уи~овията 1а кандида1стване по nроцедvрата не могат да получа, безвьзме1дна помощ кандида-ти, които имат sадьлжени" за данъци и задължителни осиrvритеnни вноски no смисьла на чл. 

162, ап. 2, т. 1 01 даньчно-осиrурите.лния процесуален модекс и 11их11ите по т1tх, към държа11ата или мьм общмна1а по седалището на УО и на мандидата, ипи анаnоrични эадъпженим, сьr11асно 

33монодате11С1вото на държавата, е моято кандидатът е устаноеен, домазани с 11ЛRзъ11 е сипа atc1 на момnетентен орган иnи ра~мерьт на неплатени-те дЫ1жими данъци иnи соцмаnно-ос.иrури'Теnни еноски 
е повече от 1 на сто о-т сумата н.а rодишним общ оборот sa последната приключена финансооа година или повече от 50 О(Х) 110. 

След извършена u~ужебна проверка от Националната аrенция sa nриходи1·е е vстановено наличие на sадължениR по публични вземания на основание ч11. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осиrурн1е.пния 
80 nроцесуаnен кодекс, 11 раsмер на 5932,06 1111 и общ оборот към 31.12.2019 r., в раsмер на 156 000 111, 

8GlбRFOP002-2.092 0832 ГАЛАКСИ ТУР ООД Проектното nредnожение не отговарR на изискванията на 1. 24. ,.Списък на документите, моито се подават на етап мандидатстване", раэде11 I, буква б) от Услооията sa кандидатстване и изnъпнение no 
nроцедуратn и на Критерий № 4 01 Критерии и методолоrня за оценка на проектните преможения (Приложение S към условията). Към праем1ното предложение е nредст-авена Декларацията за 

обстоRтелстеата no ч11. 3 и Ч/1, 4 от ЗМСП (Приложение 1), след извършена С/lужебна nроверма е открита свър:sаност. след и:tеърwена спужебна nроеека от страна на Министерстео на туриsма по 
01ноwение на ГАЛИ НА КИРИЛОВА ЭАРКОВА- управител на ГАЛАКСИ ТУР ООД се устаноеи, че Свидетелство 1а съдимост не може да бъде и:,дадено по служебен nы и не е приложено от мандидаn. С/lед 

иsnратено10 уведомление :ta устаноеени нередовности, кандидатът не е представил доnЬ11ните.пно иsис:каните ДеК11арацията sa обс:то,пелс:твата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 1) и Свидетелство 

Ja съдимост. Представен е единствено КЕП на лицето упълномощено да а nредс:тавлRва кандидата, с ,.нар. 01де11ена сигнатура (Detached signatufe), беs към неrо да е прикачено съдържание. Сьr11асно 
J<ритерии и методо11оrиR ,а оценка на проектни предложения no процедурата (Приложение S към Услоеията N кандида1стеане) : в спучай че спед допъ11нителното им изискеане по устаноеениR ред 
документиtе по 1'. 2- 10 не бъдат предоставени от кандидата или са nредС1а11ени, но не съr11асно иsискеанията, проектното предnоженме се отмвьрnR 
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BG16RFOP002-2.092-0838 БАЛКАН ЕКСПРЕС Проектно10 nреД11ожение не отrоварR на иJискваниRта на т. 24. ,.Списък на документи1е, мои10 се подават на етап мандидатаване•, бумва й) от Ус:повията 13 мандидатстеане по процедурата и Критерий 

ТРАВЕЛ АСИСТЕНС № 13 от Критерии и методо/lОrим ia оценка на проектните nрtдnожения (Приложение S към Усповюпа за кандидатс:таане). Търговски реrистьр и реrистьр на ЮЛНЦ in.м датата на подаване на 
оод проемтното nреД11ожение е установено, че кандидаты се представлява от Елена Виталиевна Маркслова, РУСКА ФЕдЕРАЦИЯ и А/lе ксей ВячеС/lавович Марке.пов, РУСКА ФЕдЕРАЦИЯ. След иsnра1еното 

уведомление sa установени нередовности, кандидатът nредстаоR свидетсмство sa съдимост м11и еквивалентен документ на Елена Вита.пиеена Марке11ов1, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ и Алексей В"чесла~ювич 

Мармелое, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ с дата на иsдаеане 02.04.2020 r. Сьr11асно Критерий № 13 от Критерии и ме1одолоrиR :,а оценка на проектните nред11ожени" {Приложение S към УслоеиRта u 
кандидатстеане) Свиде,-елстео sa сь.о,имост на кички 11ица, с право да представ11Rва1 мандидата, неsаеисимо от то.а дали 1аедно и/и11и поотделно, и/и11и по друr начин (издадено не по-рано от 6 
месеца преди датата на представянето му), Представсни1е свиде1е11ства за съдимост са издадени 02.04.2020r. Сьr.пасно Кри1ерии и методо.поrия эа оценма на проектни nредnожения по процедурата 
(Приложение S към Условията Ja кандида1стване) : е случай че Clleд допъ11ни1е11ното им и:,искеане по установения ред, документите пот. 1-21 не бъдат Прt!'достаеени от кандидата или са представени, 
но не съгласно иэисмваниwга, nроек1ното предложение с;е отхвърп" 
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