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СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ  НА ЕТАП 

„ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТТА“ ПО 

ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ 

 

№ по 
ред 

Рег. Номер 
Проект 

Кандидат Основание за отхвърляне 

1.  BG05M9OP001-
1.008-0002 

Секюрити Алфа Група 
България ООД (ЕИК: 
201728430) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не са включени двата задължителни елемента за лицата над 54 
годишна възраст в допустима дейност 1 от Условията за кандидатстване. 
В проектното предложение е включена дейност 1 от Условията, а именно "Внедряване на система 
за развитие на човешките ресурси" и в целевата група по проекта има лица над 54 г. възраст. 
Съгласно Условията за кандидатстване, кандидатът задължително трябва да включи следните 
елементи в цитираната дейност: 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години); 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение не са включени двата 
задължителни елемента за лицата над 54 годишна възраст, което е основание за отхвърляне на 
проектното предложение. 
2. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и 
здравословни условия на труд“. 
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Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
следните дейности: 
- Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция 
и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, 
свързани с подобряване условията на труд ; 
- Закупуване на ЛПС и/или специално работно облекло; 
- Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд, задължително следва да е заложен 
индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия 
на труд”. Това изискване е условие за допустимост на проектното предложение и неспазването му 
ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и 
здравословни условия на труд“ е задължителен, тъй като в проектното предложение има 
предвидени дейности "Придобиване на стандарт за безопасни условия на труд - BS OHSAS 
18001:2007", "Доставка на колективни предпазни средства" и "Доставка на лични предпазни 
средства". 
3. Към проектното предложение лиспва Утвърден списък на работните места и видовете работа, 
при които се използват ЛПС за безопасност и здраве при работа. Вместо него, след изискване от 
оценителната комисия, към отговора кандидатът повторно представя "Доклад за оценка на риска за 
здравето и безопасността при работа". Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че списъкът 
не е представен, той ще бъде изискан от кандидата като пояснителна информация. Списъкът се 
изисква от кандидата само веднъж, и следва да се представи в срока, определен от оценителната 
комисия. Непредставянето му като пояснителна информация е основание за отхвърляне на 
проектното предложение.  

2.  BG05M9OP001-
1.008-0003 

Тандра Комерс ЕООД 
(ЕИК: 130990954) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 
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3.  BG05M9OP001-
1.008-0005 

ЛУКСУРИ БУТИК ЕООД 
(ЕИК: 202131648) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

4.  BG05M9OP001-
1.008-0006 

ЖЕФКО България 
ЕООД (ЕИК: 
201820473) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Кандидатът не е представил изисканата от оценителната комисия Декларация на кандидата - 
Приложение IIa, подписана от г-н П.-Ж. Л., в качеството му на управител. Съгласно изискванията на 
Условията за кандидатстване Декларацията на кандидата трябва да е попълнена и подписана от 
всяко едно от лицата, представляващи кандидата, независимо дали го представляват заедно или 
поотделно и са вписани в търговския регистър или са определени като такива в учредителен акт, 
когато тези обстоятелства не подлежат на вписване.  
Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че декларацията не е представена или не е 
попълнена коректно или не е подписана, тя ще бъде изискана от кандидата като пояснителна 
информация. Декларацията се изисква от кандидата само веднъж, и следва да се представи в срока, 
определен от оценителната комисия. Непредставянето на декларацията като пояснителна 
информация е основание за отхвърляне на проектното предложение. В случая, към проектното 
предложение е налична единствено декларация от единия управител, а според данните от 
търговския регистър, дружеството се представлява от двама управителя; 
2. Кандидатът не е представил изисканият от оценителната комисия Счетоводен баланс за 2016 г. 
Кандидатът е отговорил в срока, определен от оценителната комисия, но не е приложил изискания 
документ. Вместо това е представен счетоводен баланс към декември 2015 г. Към проектното 
предложение има единствено счетоводен баланс за 2015 г. 
Съгласно Условията за кандидатстване, ОПР и Счетоводен баланс се изискват от кандидата само 
веднъж и следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето 
им е основание за отхвърляне на проектното предложение; 
3. Не може да бъде извършена оценка на финансовия капацитет поради липса на информация 
(непредставен Счетоводен баланс за текущата 2016 година). На това основание, оценителната 



 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 

 

 

4 
BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ 

  

№ по 
ред 

Рег. Номер 
Проект 

Кандидат Основание за отхвърляне 

комисия приема, че кандидатът не отговаря на изискванията за финансова стабилност. 

5.  BG05M9OP001-
1.008-0007 

"ХОЛЦТРЕЙДИНГ" 
ООД (ЕИК: 200177974) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за резултат - 
„Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и 
организация на труда“ е с целева стойност 0. 
 Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в някои от следните направления: 
- Въвеждане на гъвкави форми на заетост; 
- Организиране на работното време и работния процес; 
-  Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за управление и развитие на човешките 
ресурси в предприятията, задължително следва да е заложен индикаторът за резултат 
„Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и 
организация на труда“.  
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът " Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда " е 
задължителен, тъй като в проектното предложение има предвидена дейност "Разработване, 
адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси, вкл.възможности за гъвкави 
форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, практики за съвместяване на 
професионалния,семейния и личния живот, удължаване трудовия живот на по-възрастни работещи. 
Въвеждане иновативни модели за организация на труд и повишаване на 
производителността,опазване на околната среда", но индикаторът е остойностен със стойност „0“ в 
секция 8 от Формуляра. 

6.  BG05M9OP001-
1.008-0008 

ТЕРАТОНС ООД (ЕИК: 
131340482) 

Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
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Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 1 точка, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = 141 : 701 = 0,201 = 1 точка   
Рентабилност = (-62) : 701 = (-0,088) = (-8,8) % = 0 точки    
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“  = 1 точка 

7.  BG05M9OP001-
1.008-0012 

ВИЖЪН 2008 ЕООД 
(ЕИК: 200304140) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Кандидатът не е представил изисканото от оценителната комисия Удостоверение за кодовете на 
икономическа дейност на предприятието, издадено от НСИ по данни за 2015 година. Кандидатът не 
е отговорил в срока, определен от оценителната комисия. Към проектното предложение има 
единствено Удостоверение за кодовете на икономическа дейност на предприятието, издадено от 
НСИ по данни за 2014 година. 
Съгласно Условията за кандидатстване, документът се изисква от кандидата само веднъж и следва 
да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето му е основание за 
отхвърляне на проектното предложение. 

8.  BG05M9OP001-
1.008-0018 

ЕТ "АСЕН АНДРЕЕВ" 
(ЕИК: 101551833) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за резултат - 
„Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и 
организация на труда“ е с целева стойност 0. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в някои от следните направления: 
- Въвеждане на гъвкави форми на заетост; 
- Организиране на работното време и работния процес; 
-  Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за управление и развитие на човешките 
ресурси в предприятията, задължително следва да е заложен индикаторът за резултат 
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„Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и 
организация на труда“.  
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът " Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда " е 
задължителен, тъй като в проектното предложение има предвидена дейност 
"Разработване,адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси, 
вкл.възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси,практики за 
съвместяване на професионалния,семейния и личния живот,удължаване трудовия живот на по-
възрастните работещи.Въвеждане на иновативни модели за организация на труд и повишаване на 
производителността,опазване на околната среда", но индикаторът е остойностен със стойност „0“ в 
секция 8 от Формуляра. 

9.  BG05M9OP001-
1.008-0019 

ОПАЛ 94 АД (ЕИК: 
106011086) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са включени двата задължителни елемента за 
лицата над 54 годишна възраст в допустима дейност 1 от Условията за кандидатстване. 
 В проектното предложение е включена дейност 1 от Условията, а именно "Разработване и 
внедряване на специализиран софтуер" (свързан с планиране, подбор и наемане) и в целевата 
група по проекта има лица над 54 г. възраст. Съгласно Условията за кандидатстване, кандидатът 
задължително трябва да включи следните елементи в цитираната дейност: 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години); 
 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение не са включени двата 
задължителни елемента за лицата над 54 годишна възраст, което е основание за отхвърляне на 



 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 

 

 

7 
BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ 

  

№ по 
ред 

Рег. Номер 
Проект 

Кандидат Основание за отхвърляне 

проектното предложение. 

10.  BG05M9OP001-
1.008-0028 

Стоди текс България 
ЕООД (ЕИК: 
201357854) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са включени двата задължителни елемента за 
лицата над 54 годишна възраст в допустима дейност 1 от Условията за кандидатстване. 
В проектното предложение е включена дейност 1 от Условията, а именно "Обезпечаване на 
предприятието със софтуер за управление на човешките ресурси" (свързан с планиране, подбор и 
наемане) и в целевата група по проекта има лица над 54 г. възраст. Съгласно Условията за 
кандидатстване, кандидатът задължително трябва да включи следните елементи в цитираната 
дейност: 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години); 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение не са включени двата 
задължителни елемента за лицата над 54 годишна възраст, което е основание за отхвърляне на 
проектното предложение. 

11.  BG05M9OP001-
1.008-0030 

ЛИВИА-М - ТОМОВА И 
СИЕ СД (ЕИК: 
030060028) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
 
1. В проектното предложение не са включени двата задължителни елемента за лицата над 54 
годишна възраст в допустима дейност 1 от Условията за кандидатстване. 
 В проектното предложение е включена дейност 1 от Условията, а именно "Разработване на 
специализиран софтуер за развитие и управление на ЧР" (свързан с планиране, подбор и наемане) и 
в целевата група по проекта има лица над 54 г. възраст. Съгласно Условията за кандидатстване, 
кандидатът задължително трябва да включи следните елементи в цитираната дейност: 
 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
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работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години); 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение не са включени двата 
задължителни елемента за лицата над 54 годишна възраст, което е основание за отхвърляне на 
проектното предложение. 
 
2. Кандидатът не е приложил към формуляра за кандидатстване Утвърден списък на работните 
места и видовете работа, при които се използват ЛПС за безопасност и здраве при работа. Същият е 
изискан от него от страна на оценителната комисия, но към допълнително представените 
документи не е приложен списък, отговарящ на изискванията на чл. 17 от Наредба № 3 от 19 април 
2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при 
използване на ЛПС на работното място. Вместо това, кандидатът е представил документ, описващ 
идентифицираните рискове в предприятието и действия за тяхното отстраняване/намаляване. 
Съгласно Условията за кандидатстване, документът се изискват от кандидата само веднъж и следва 
да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето му е основание за 
отхвърляне на проектното предложение. 

12.  BG05M9OP001-
1.008-0054 

АРТ ТЕХНО ГРОУП ООД 
(ЕИК: 131166512) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

13.  BG05M9OP001-
1.008-0055 

МНОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ - КНЕЖА 
ЕООД (ЕИК: 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. Заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - „Заети лица, вкл. 
самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“ е с целева стойност 0. 
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106510662) Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“ е остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 
2. Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 1 точка, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = 72 : 650 = 0,201 = 1 точка      
Рентабилност = (-62) : 701 = (-0,027) = (-2,7) %  = 0 точки 
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = 1 точка 

14.  BG05M9OP001-
1.008-0067 

МАКРОЛАЙН ЕООД 
(ЕИК: 200304852) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за резултат - 
„Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд“ е с целева 
стойност 0. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности "Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или 
реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и 
съоръжения, свързани с подобряване условията на труд" и "Закупуване на ЛПС и/или специално 
работно облекло, задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, 
въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд”. 
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
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от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът "Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд " е задължителен, тъй като в проектното предложение 
има предвидена дейност "Осигуряване на средства за колективна защита" и "Закупуване на ЛПС и 
специално работно облекло", но индикаторът е остойностен със стойност „0“ в секция 8 от 
Формуляра. 

15.  BG05M9OP001-
1.008-0071 

"Тути 2011" ООД (ЕИК: 
201567621) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като кандидатът не е отговорил в срока, определен от 
оценителната комисия и към Формуляра за кандиатстване лиспват всички необходими 
приложения. 
Към проектното предложение има единствено представени електронни подписи на документите, 
без файловете на самите документи. Оценителната комисия е изискала всички документи да бъдат 
представени подписани на хартия и сканирани, без да бъдат електронно подписани. Кандидатът не 
е отговорил в определения от оценителната комисия срок.  
Съгласно Условията за кандидатстване, документите се изискват само веднъж и следва да се 
представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето им е основание за 
отхвърляне на проектното предложение. 
Към проектното предложение лиспват следните документи:  Автобиография на ръководител 
проект; Приложение IIа_Декларация на кандидата; Приложение III_Декларация за минимални 
помощи; Приложение IV_Декларация НСИ; Приложение V_Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 
чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия; Удостоверение за кодовете на икономическа 
дейност на предприятието, издадено от НСИ по данни за 2015 година; ОПР и Счетоводен баланс за 
2015 и 2016 години; Утвърдена програма за минимизиране на риска; Утвърден списък на работните 
места и видовете работа, при които се използват ЛПС за безопасност и здраве при работа. 

16.  BG05M9OP001-
1.008-0088 

СОЛИДЕК ЕООД (ЕИК: 
203151212) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
Проектното предложение е подписано с електронен подпис на В. Ц. Х., а дружеството се 
представлява само от А.В. - управител. От кандидата е изискано да представи Нотариално заверен 
документ за упълномощаване на лицето В. Ц. Х., подписало с електронен подпис проектното 
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предложение. Кандидатът е изпратил отговор, към който е прикачил сканирано копие от 
пълномощно на лицето В. Ц. Х., но текстът на документа не дава права на упълномощеното лице да 
представлява дружеството пред Управляващия орган на ОП РЧР.  
Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че Формулярът за кандидатстване не е подписан 
поне от едно от лицата, които представляват кандидата или упълномощено лице, проектното 
предложение се отхвърля. На това основание, оценителната комисия, счита, че проектното 
предложение следва да бъде отхвърлено на етап административно съответствие и допустимост. 
Проектното предложение не е подписано с КЕП от представляващия дружеството или надлежно 
упълномощено от него лице. 

17.  BG05M9OP001-
1.008-0089 

Ив-Финанс 15 ООД 
(ЕИК: 202434168) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени задължителните, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатори за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
„Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

18.  BG05M9OP001-
1.008-0090 

ЙОАННА 97 ООД 
(Булстат: 121347514) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 
2. Кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия Декларация на кандидата - 
Приложение IIa, коректно попълнена в т.6, подписана от управителя Й.С.С., както и Декларация на 
кандидата - Приложение IIa, попълнена и подписана от управителя Д.С.С. Кандидатът не e 
отговорил в срока, определен от оценителната комисия. Към проектното предложение има 
единствено Декларация IIa, подписана от управителя Й.С.С., но без декларирано обстоятелство в т.6.  
Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че декларацията не е представена или не е 
попълнена коректно или не е подписана, тя ще бъде изискана от кандидата като пояснителна 



 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 

 

 

12 
BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ 

  

№ по 
ред 

Рег. Номер 
Проект 

Кандидат Основание за отхвърляне 

информация. Декларацията се изисква от кандидата само веднъж, и следва да се представи в срока, 
определен от оценителната комисия. Непредставянето на декларацията като пояснителна 
информация е основание за отхвърляне на проектното предложение. 
3. Към проектното предложение липсват Утвърдена програма за минимизиране на риска и 
Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС за безопасност 
и здраве при работа, съгласно разпоредбите на чл. 17 от Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за 
минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на 
ЛПС на работното място. Документите са изискани като пояснителна информация, но кандидатът не 
е отговорил в срока, определен от оценителната комисия. 

19.  BG05M9OP001-
1.008-0099 

Хорце ЕООД (ЕИК: 
204025362) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не са включени двата задължителни елемента за лицата над 54 
годишна възраст в допустима дейност 1 от Условията за кандидатстване. 
В проектното предложение е включена дейност 1 от Условията, а именно "Обезпечаване на Хорце 
ЕООД със софтуер за управление на човешките ресурси в предприятието" и в целевата група по 
проекта има лица над 54 г. възраст. Съгласно Условията за кандидатстване, кандидатът 
задължително трябва да включи следните елементи в цитираната дейност: 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години); 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение не са включени двата 
задължителни елемента за лицата над 54 годишна възраст, което е основание за отхвърляне на 
проектното предложение. 
2. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 
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20.  BG05M9OP001-
1.008-0109 

СЪНУЕЙФ ЕООД (ЕИК: 
200216085) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени задължителните, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатори за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
„Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта", както и един от 
индикаторите за резултат - „Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни 
условия на труд“. В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд“ е задължителен, тъй като в проектното предложение 
иам заложени следните дейности - "Осигуряване на средства за колективна защита", "Закупуване на 
специално работно облекло и лични предпазни средства", "Обучения на работниците и 
служителите относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно 
място" и "Придобиване на стандарт за безопасни условия на труд". 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

21.  BG05M9OP001-
1.008-0162 

"Леденика България 
1964" ЕООД (ЕИК: 
175122414) 

Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на (-2) точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (- 4546) : 14977= (- 0,303) = (-2) точки; 
Рентабилност =  (-2986) : 14977 = (-0,1993) = - 19,93% = 0 точки; 
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“  = (-2) точки 

22.  BG05M9OP001-
1.008-0171 

ИСА 2000 ЕООД (ЕИК: 
831040520) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“. 
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Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

23.  BG05M9OP001-
1.008-0183 

АСТРА АГРО ЕООД 
(ЕИК: 111581344) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени задължителните, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатори за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
„Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта". 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

24.  BG05M9OP001-
1.008-0184 

ГЛОБАЛКАР ЕООД 
(ЕИК: 201228770) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. Заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили 
подкрепа“ е с целева стойност 0. 
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, получили подкрепа“ е 
остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 
2. Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 2 точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = 217 : 591 = 0,37 = 2 точки;      
Рентабилност = (-63) : 591 = (-0,106) = (-10,6) % = 0 точки   
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“  = 2 точки 
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25.  BG05M9OP001-
1.008-0192 

ФОРТЕ МЮЗИК ООД 
(ЕИК: 101670570) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

26.  BG05M9OP001-
1.008-0199 

КИРЯЕВСКА ВАР ООД 
(ЕИК: 105568618) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като 
целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 
2. Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 2 точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = 185:622=0,2 = 2 точки 
Рентабилност =  (- 47) : 622 = (-0,0756) = - 7,56 = 0 точки 
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“  = 2 точки 
3. Кандидатът не е представил изисканата от оценителната комисия Декларация на кандидата - 
Приложение IIa, коректно попълнена в т. 1 и т.6, подписана от управителя Н.И.С. Кандидатът не e 
отговорил в срока, определен от оценителната комисия. Към проектното предложение има 
единствено Декларация IIa, подписана от лицето, представляващо кандидата, но без декларирани 
обстоятелства в т.1 и т.6. 
Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че декларацията не е представена или не е 
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попълнена коректно или не е подписана, тя ще бъде изискана от кандидата като пояснителна 
информация. Декларацията се изисква от кандидата само веднъж, и следва да се представи в срока, 
определен от оценителната комисия. Непредставянето на декларацията като пояснителна 
информация е основание за отхвърляне на проектното предложение. 

27.  BG05M9OP001-
1.008-0212 

СК КОРИНА ЕООД 
(ЕИК: 201854062) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са включени двата задължителни елемента за 
лицата над 54 годишна възраст в допустима дейност 1 от Условията за кандидатстване. 
В проектното предложение е включена дейност 1 от Условията, а именно "Разработване на 
специализиран софтуер за развитие и управление на човешките ресурси" и в целевата група по 
проекта има лица над 54 г. възраст. Съгласно Условията за кандидатстване, кандидатът 
задължително трябва да включи следните елементи в цитираната дейност: 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години); 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение не са включени двата 
задължителни елемента за лицата над 54 годишна възраст, което е основание за отхвърляне на 
проектното предложение. 

28.  BG05M9OP001-
1.008-0223 

АКТИВ ПРО ПЛЮС 
ЕООД (ЕИК: 
204094159) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

29.  BG05M9OP001-
1.008-0234 

НАР ООД (ЕИК: 
108681434) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са включени двата задължителни елемента за 
лицата над 54 годишна възраст в допустима дейност 1 от Условията за кандидатстване. 
В проектното предложение е включена дейност 1 от Условията, а именно "Обезпечаване на 
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предприятието със софтуер за управление на човешките ресурси" и в целевата група по проекта има 
лица над 54 г. възраст. Съгласно Условията за кандидатстване, кандидатът задължително трябва да 
включи следните елементи в цитираната дейност: 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години); 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение не са включени двата 
задължителни елемента за лицата над 54 годишна възраст, което е основание за отхвърляне на 
проектното предложение. 
 Предвиденият в проектното предложение софтуер е свързан с въвеждане на модул „Счетоводство“ 
и модул „ТРЗ“ . Единствената мярка за лицата над 54 години е свързана с провеждане на обучения 
за квалификация и преквалификация по професия “Монтажник на ВиК мрежи”, специалности: 
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи. Такъв тип обучения не са допустими по процедурата. В 
публикуваните „Въпроси и отговори“ по процедурата, към въпрос 116 е даден отговор, че „Дейност 
1 е насочена към разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките 
ресурси в предприятията и иновативни модели за организация на труда, а не пряко към 
повишаване квалификацията на служителите. В рамките на тази дейност може да включите 
например „Въвеждане/подобряване на мерките за развитие на кадрите по отношение на 
планиране на обучения, управление на кариерата, планиране и осъществяване на мерки за учене 
през целия живот“, но не и провеждането на цитираните от Вас обучения.“ 
На въпрос 190, също е даден отговор, че „По дейност 1 не е допустимо да се предвиждат дейности 
и/или обучения насочени към основната дейност на фирмата и свързани с производството на 
фирмата. Също така по настоящата процедура такси за обучения не са допустим разход.“ 
На основание описаното, оценителната комисия, счита, че проектното предложение не отговаря на 
критериите за АСД. 

30.  BG05M9OP001-
1.008-0240 

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ 
КОНСУЛТ ООД (ЕИК: 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
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811160793) Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

31.  BG05M9OP001-
1.008-0258 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 
ХИПОКРАТ 53 ЕООД 
(ЕИК: 121659510) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

32.  BG05M9OP001-
1.008-0278 

АСМП-ИП-
АМБУЛАТОРИЯ ЗА 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
МЕДИЦИНСКА 
ПОМОЩ - 
ИНДИВИДУАЛНА 
ПРАКТИКА ПО 
КАРДИОЛОГИЯ И 
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ - 
ЮРОКАРД (Булстат: 
203642343) 

Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на (-2) точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (-1) : 22 = (-0,045) = (-2) точки   
Рентабилност = (-2) : 22 = (-0,090) = (-9) % = 0 точки    
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“  = (-2) точки 

33.  BG05M9OP001-
1.008-0298 

ТЕРМОСИСТ ЕООД 
(ЕИК: 115014455) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
Проектното предложение е подписано с електронен подпис на И.Б.Г., а дружеството се 
представлява само от Н.К.К. - управител. От кандидата е изискано да представи Нотариално заверен 
документ за упълномощаване на лицето И.Б.Г., подписало с електронен подпис проектното 
предложение. Кандидатът е изпратил отговор, към който е прикачил сканирано копие от 
пълномощно на лицето И.Б.Г., но текстът на документа не дава права на упълномощеното лице да 
представлява дружеството пред Управляващия орган на ОП РЧР.  
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Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че Формулярът за кандидатстване не е подписан 
поне от едно от лицата, които представляват кандидата или упълномощено лице, проектното 
предложение се отхвърля. На това основание, оценителната комисия, счита, че проектното 
предложение следва да бъде отхвърлено на етап административно съответствие и допустимост. 
Проектното предложение не е подписано с КЕП от представляващия дружеството или надлежно 
упълномощено от него лице. 

34.  BG05M9OP001-
1.008-0335 

РТС БГ ООД (ЕИК: 
106030859) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Кандидатът не е представил изисканата от оценителната комисия Декларация на кандидата - 
Приложение IIa, попълнена и подписана от управителя Б.Л.В., вписан като такъв в търговския 
регистър. Кандидатът не e отговорил в срока, определен от оценителната комисия. Към проектното 
предложение има единствено Декларация IIa, подписана от другия управител. 
Съгласно Условията за кандидатстване, декларацията се подписва от всички лица, които са 
овластени да представляват кандидата, независимо дали гo представляват заедно и/или поотделно, 
членовете на управителни и надзорни органи и други лица, които имат правомощия да упражняват 
контрол при вземането на решения от тези органи, и са вписани в търговския регистър. В случай че 
декларацията не е представена или не е попълнена коректно или не е подписана, тя ще бъде 
изискана от кандидата като пояснителна информация. Декларацията се изисква от кандидата само 
веднъж, и следва да се представи в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето 
на декларацията като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

35.  BG05M9OP001-
1.008-0340 

ВОКС ФАРМА ПЛЮС 
ООД (ЕИК: 201444686) 

Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 2 точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
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Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (-2) : 116 = (-0,017) = (-2) точки   
Рентабилност = 32 : 116 = 0,275 = 27,5 %   = 4 точки 
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“   = 2 точки 

36.  BG05M9OP001-
1.008-0347 

ПЕРФЕКТ МЕБЕЛ ООД 
(ЕИК: 101782014) 

Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 0 точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) =  (-11) : 327 = (-0,04) = (-2) точки 
Рентабилност = 3 : 327 = 0,009 = 0,9% = 2 точки 
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“  = 0 точки 

37.  BG05M9OP001-
1.008-0351 

"ИСМАИЛИЦА" ЕООД 
(ЕИК: 203798460) 

Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на (-2) точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (-142) : 21= (-6,76) = (-2) точки  
Рентабилност = (-85) : 21 = (-4,04) = (-404.76) % = 0 точки 
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“  = (-2) точки 

38.  BG05M9OP001-
1.008-0362 

ВА И МИ ООД (ЕИК: 
160052091) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
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Условията за кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидена 
дейност "Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.", 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. Това изискване 
е условие за допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до 
ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и организация на труда“ е задължителен, тъй като в проектното 
предложение има предвидена дейност „Осигуряване на социални придобивки за работници и 
служители - мобилни офис контейнери тип фургони, пригодени за отдих и хранене на работещите“. 

39.  BG05M9OP001-
1.008-0373 

ТОПЛОФИКАЦИЯ-
СЛИВЕН ЕАД (ЕИК: 
119004654) 

Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на (-2) точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (-10565) : 33900 = (-0,31) = (-2) точки    
Рентабилност = (-3 594) : 33 900 = (-0,106) = (-10,6) % = 0 точки  
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“  = (-2) точки 

40.  BG05M9OP001-
1.008-0374 

ДС ФРЕШ ФРУТС 

КЪМПАНИ 2014 ЕООД 

(ЕИК: 203259921) 

 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 

допустимост по процедурата, тъй като: 

1. Кандидатът не е представил изисканата от оценителната комисия Утвърдена програма за 

минимизиране на риска. Кандидатът не е отговорил в срока, определен от оценителната комисия. 
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Към проектното предложение липсва такъв документ. 

В случая програмата е задължителна, тъй като в проектното предложение има предвидена дейност 

"Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и 

здравния статус на работниците и служителите". 

Съгласно Условията за кандидатстване, Утвърдената програма за минимизиране на риска се изисква 

от кандидата само веднъж и следва да се представи в срока, определен от оценителната комисия. 

Непредставянето й е основание за отхвърляне на проектното предложение. 

41.  BG05M9OP001-
1.008-0388 

МЕГА-инженеринг 
(ЕИК: 836020258) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 
2. Декларацията на кандидата (Приложение ІІ) не е попълнена коректно в т. 6. от всички лица. От 
кандидата е изискано да представи Декларация на кандидата (ПРИЛОЖЕНИЕ II А), коректно 
попълнена в т. 1, т. 5 и т.6, подписана от всички лица, които са овластени да представляват 
кандидата, независимо дали гo представляват заедно и/или поотделно, членовете на управителни 
и надзорни органи и други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 
решения от тези органи, и са вписани в търговския регистър. В определения от оценителната 
комисия срок документът е представен, но без декларирано обстоятелство в т. 6. 
Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че декларацията не е представена или не е 
попълнена коректно или не е подписана, тя ще бъде изискана от кандидата като пояснителна 
информация. Декларацията се изисква от кандидата само веднъж, и следва да се представи в срока, 
определен от оценителната комисия. Непредставянето на декларацията като пояснителна 
информация е основание за отхвърляне на проектното предложение. 

42.  BG05M9OP001-
1.008-0407 

КО ИНВЕСТ ЕООД 
(ЕИК: 160093348) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
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1. Кандидатът не е представил изисканото от оценителната комисия Удостоверение за кодовете на 
икономическа дейност на предприятието, издадено от НСИ по данни за 2015 година. Кандидатът е 
отговорил в срока, определен от оценителната комисия, но документът не е представен. 
Първоначално към проектното предложение са приложени електронни файлове с КЕП, които са 
криптирани и не може да бъде прочетена информацията ( съдържанието) на посочените 
документи, поради което Оценителна комисия е изискала да бъдат представени. Същите са 
представени в срок, но относно Удостоверението за код по КИД 2008 е установено, че е по данни за 
2014 г. и е изискано отново. При повторното им представяне от страна на бенефициента е изпратен 
само електронен подпис , като липсва информация ( съдържание) на самите документи. 
Съгласно Условията за кандидатстване, документът се изисква от кандидата само веднъж и следва 
да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето му е основание за 
отхвърляне на проектното предложение. 

43.  BG05M9OP001-
1.008-0411 

" ВИН.С. ИНДУСТРИЙС" 
ООД (ЕИК: 831280490) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Кандидатът не е представил изисканата от оценителната комисия Декларация на кандидата - 
Приложение IIa, коректно попълнена в т. 1, подписана от лицето, представляващо кандидата и 
вписано като такова в търговския регистър. Кандидатът e отговорил в срока, определен от 
оценителната комисия, но представената декларация не съдържа декларирано обстоятелство в т. 1.  
Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че декларацията не е представена или не е 
попълнена коректно или не е подписана, тя ще бъде изискана от кандидата като пояснителна 
информация. Декларацията се изисква от кандидата само веднъж, и следва да се представи в срока, 
определен от оценителната комисия. Непредставянето на декларацията като пояснителна 
информация е основание за отхвърляне на проектното предложение. 
2. Кандидатът не е представил изисканата от оценителната комисия Утвърдена програма за 
минимизиране на риска. Кандидатът е отговорил в срока, определен от оценителната комисия, но 
вместо програма е приложил Договор със службата по трудова медицина.  
Съгласно Условията за кандидатстване, Утвърдената програма за минимизиране на риска се изисква 
от кандидата само веднъж и следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. 
Непредставянето й е основание за отхвърляне на проектното предложение. 
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44.  BG05M9OP001-
1.008-0412 

ТЕМПО ГРУП М (ЕИК: 
203957303) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не са включени двата задължителни елемента за лицата над 54 
годишна възраст в допустима дейност 1 от Условията за кандидатстване. 
В проектното предложение е включена дейност 1 от Условията, а именно "Въвеждане на нови 
системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда" и в 
целевата група по проекта има лица над 54 г. възраст. Съгласно Условията за кандидатстване, 
кандидатът задължително трябва да включи следните елементи в цитираната дейност: 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години); 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение не са включени двата 
задължителни елемента за лицата над 54 годишна възраст, което е основание за отхвърляне на 
проектното предложение. 
2. Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени задължителните, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатори за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
„Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

45.  BG05M9OP001-
1.008-0415 

БРАТЯ МИНКОВИ - 
МЛАДЕН ДИМИТРОВ 
ЕТ (ЕИК: 102897286) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Към проектното предложение липсват всички необходими приложения. Наличен е единствено 
Формуляра за кандидатстване. Към формуляра за кандидатстване са прикачени само електронни 
подписи, без файлове на документите. Оценителната комисия е изискала всички документи, 
подписани на хартия, сканирани и прикачени в системата, без да бъдат електронно подписани. 
Кандидатът е отговорил в срока, определен от оценителната комисия, но е изпратил отново 
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единствено файлове на електронните подписи. 
Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че документите не са представени или не са 
попълнени коректно или не са подписани, те ще бъдат изискани от кандидата като пояснителна 
информация. Те се изискват от кандидата само веднъж и следва да се представят в срока, 
определен от оценителната комисия. Непредставянето им като пояснителна информация е 
основание за отхвърляне на проектното предложение. На това основание, оценителната комисия 
счита, че проектното предложение следва да бъде отхвърлено. 

46.  BG05M9OP001-
1.008-0460 

Де и Ви Комерс АД 
(ЕИК: 201084940) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени задължителните, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатори за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
„Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

47.  BG05M9OP001-
1.008-0462 

ПОЛИ-БЕРШ ЕООД 
(ЕИК: 121240057) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

48.  BG05M9OP001-
1.008-0468 

КЪНСТРАКШЪН ГРУП 
ЕООД (ЕИК: 
127627462) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени задължителните, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатори за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
„Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

49.  BG05M9OP001-
1.008-0476 

ЗММ-Сливен АД (ЕИК: 
119002557) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Кандидатът не е представил изисканата от оценителната комисия Утвърдена програма за 
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минимизиране на риска. Кандидатът не е отговорил в срока, определен от оценителната комисия. 
Към проектното предложение има единствено Програма за минимизиране на риска, която не е 
утвърдена и подписана от управителя. 
Съгласно Условията за кандидатстване, Утвърдената програма за минимизиране на риска се изисква 
от кандидата само веднъж и следва да се представи в срока, определен от оценителната комисия. 
Непредставянето й е основание за отхвърляне на проектното предложение. 

50.  BG05M9OP001-
1.008-0477 

"АИППМП Фактор 
2007" ЕООД-  
"АМБУЛАТОРИЯ ЗА 
ИНДИВИДУАЛНА 
ПРАКТИКА ЗА 
ПЪРВИЧНА 
МЕДИЦИНСКА 
ПОМОЩ ФАКТОР 
2007" ЕООД 
 (Булстат: 202060418) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени задължителните, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатори за изпълнение -  "Предприятия, получили подкрепа" и 
"Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта" .  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

51.  BG05M9OP001-
1.008-0497 

ТМ-ТЕХНОЛОДЖИ АД 
(ЕИК: 117609124) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени задължителните, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатори за изпълнение -  "Предприятия, получили подкрепа" и 
"Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта" .  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

52.  BG05M9OP001-
1.008-0499 

САНАДИНОВ ЕООД 
(ЕИК: 101092636) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: 
„Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
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стабилност на кандидата е оценена в размер 0 точки, което не отговаря на изискванията на т. 11.2 от 
Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (-57): 300 = (-0,19) = (-2) точки              
Рентабилност = 1 : 300 = 0,0033 = 0,33 % = 2 точки       
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“  = 0 точки 

53.  BG05M9OP001-
1.008-0515 

"ЙОТ ГИ ВАЛ 
БЪЛГАРИЯ" ЕООД 
(ЕИК: 201596509) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: 
„Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на (-2) точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (-257):1086= (-0,24) = (-2) точки        
Рентабилност = (-126) : 1086 = (-0,116) = (-11,6) %  = 0 точки 
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“  =  (-2) точки 

54.  BG05M9OP001-
1.008-0543 

ХАН - ЕКОСТРОЙ ЕООД 
(ЕИК: 147017655) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът не е отговорил в рамките на срока поставен от оценителната 
комисия и:  
1. Към проектното предложение липсва Утвърден списък на работните места и видовете работа, 
при които се използват ЛПС за безопасност и здраве при работа, съгласно разпоредбите на чл. 17 от 
Наредба № 3 от 19 април 2001 г. Вместо това, кандидатът е представил Оценка на професионалния 
риск по работни места за здравето и безопасността при работа от една страница, която съдържа 
единствено работни места. 
2. Предоставената програма за минимизиране на риска не е актуална, тъй като е с дата 2013 г. 
Първоначално е представена Оценка на риска, която е от 2015 г., т.е. Програмата за минимизиране 
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на риска, следва да е утвърдена след 2015 г.– подписана от поне едно от представляващите 
организацията лица, която да отразява препоръките от оценката от 2015 г. Към прокетното 
предложение е налична единствено програма за минимизиране на риска за 2013 г. 

55.  BG05M9OP001-
1.008-0551 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ 
БЕРКОВИЦА ЕООД 
(ЕИК: 111037645) 

Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на (-2) точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (-157) : 407=(-0,4) = (-2) т. 
Рентабилност = (-39) : 407 = (-0,096) = (-9,6) % = 0 т.   
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = (-2) точки 

56.  BG05M9OP001-
1.008-0557 

МОНОЛИТ ООД (ЕИК: 
829084716) 

Към проектното предложение липсва Декларация на кандидата - Приложение IIa, коректно 
попълнена и подписана от лицето, представляващо организацията. След изискване на 
допълнителни документи от оценителната комисия и представяне на коригирана декларация на 
кандидата е установено, че Декларация на кандидата (ПРИЛОЖЕНИЕ II А) не е подписана от лицето, 
представляващо кандидата. Оценителната комисия приема, че няма представена валидна 
декларация към проектното предложение. 

57.  BG05M9OP001-
1.008-0558 

"КОРЕКТА" ЕООД (ЕИК: 
117692885) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени задължителните, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатори за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
„Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

58.  BG05M9OP001-
1.008-0560 

ВОДСТРОЙ ВТ АД (ЕИК: 
104070614) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
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Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

59.  BG05M9OP001-
1.008-0561 

ЕЛЕКТРОСТОМАНА 
2004 АД (ЕИК: 
115877038) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Кандидатът не е представил изисканата от оценителната комисия Декларация на кандидата - 
Приложение IIa, коректно попълнена в т. 1, т. 5 и т.6, подписана от всички лица, които са овластени 
да представляват кандидата, независимо дали гo представляват заедно и/или поотделно, 
членовете на управителни и надзорни органи и други лица, които имат правомощия да упражняват 
контрол при вземането на решения от тези органи, и са вписани в търговския регистър. Кандидатът 
не е отговорил в срока, определен от оценителната комисия. Към проектното предложение има 
единствено Декларация IIa, подписана от лицето, представляващо кандидата. Липсва Декларация 
на кандидата - Приложени IIa, попълнена и подписана от членовете на съвета на директорите. 
Съгласно Условията за кандидатстване, декларацията се изисква от кандидата само веднъж, и 
следва да се представи в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
декларацията като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

60.  BG05M9OP001-
1.008-0566 

"СЪВРЕМЕННИ 
СИСТЕМИ" ЕООД (ЕИК: 
117657820) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени задължителните, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатори за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
„Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

61.  BG05M9OP001-
1.008-0573 

АЛФА-МАРИНЕ ООД 
(ЕИК: 201936285) 

Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
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на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 2 точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (-663) : 2385 = (-0,277) =  (-2) точки 
Рентабилност = 82 : 2385 = 0,034 = 3,43 % = 4 точки 
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = 2 точки 

62.  BG05M9OP001-
1.008-0577 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
БОЛНИЦА ЗА 
ДОЛЕКУВАНЕ И 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО 
ЛЕЧЕНИЕ НА 
БЕЛОДРОБНИ 
БОЛЕСТИ-РОМАН 
ЕООД (ЕИК: 
106519070) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“. Съгласно 
изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от Формуляра за 
кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено; 
2. В проектното предложение е включена дейност 1 от Условията за кандидатстване, а именно 
"Разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на Човешките ресурси" и в 
целевата група по проекта има лица над 54 г. възраст. Съгласно Условията за кандидатстване, 
кандидатът задължително трябва да включи следните елементи в цитираната дейност: 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години); 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение не е включен задължителният 
елемент за лицата над 54 годишна възраст "Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането 
на гъвкави форми на заетост". 

63.  BG05M9OP001-
1.008-0590 

ЛЕС ГРУП ООД (ЕИК: 
116581558) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия ОПР и Счетоводен баланс за 
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2015 г. и Счетоводен баланс за периода от 01.01.2016 г. до 31.05.2016 г. Кандидатът е отговорил в 
срока, определен от оценителната комисия, но не е приложил изисканите документи. Към 
проектното предложение има единствено ОПР за периода от 01.01.2016 г. до 31.05.2016 г. 
Съгласно Условията за кандидатстване, ОПР и Счетоводен баланс се изискват от кандидата само 
веднъж и следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето 
им е основание за отхвърляне на проектното предложение. 
2. Оценителната комисия констатира липсата на финансов капацитет, тъй като към проектното 
предложение липсват документи, на базата на които той да бъде изчислен. 

64.  BG05M9OP001-
1.008-0593 

БАЛКАНФАРМА  
ДУПНИЦА АД (ЕИК: 
819364374) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са включени двата задължителни елемента за 
лицата над 54 годишна възраст в допустима дейност 1 от Условията за кандидатстване. 
В проектното предложение е включена дейност 1, а именно "Закупуване на софтуер, осигуряващ 
онлайн прием на кандидатури и автоматизирано управление на процеса за набиране на 
кандидатури, подбор, одобрение и наемане на служители, както и осигуряващ възможности за 
регулярно оценяване на знанията, уменията и потенциала на настоящи и бъдещи служители на 
дружеството" и в целевата група по проекта има лица над 54 г. възраст. Съгласно Условията за 
кандидатстване, кандидатът задължително трябва да включи следните елементи в цитираната 
дейност: 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години); 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение не са включени двата 
задължителни елемента за лицата над 54 годишна възраст, което е основание за отхвърляне. 

65.  BG05M9OP001-
1.008-0598 

СТУДИО ДИВА ЕООД 
(ЕИК: 202357846) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не са заложени задължителните, съгласно т. 7 от Условията за 
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кандидатстване, индикатори за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и „Заети лица, вкл. 
самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“. Съгласно изискванията, ако някой от 
задължителните индикатори не е включен в секция 8 от Формуляра за кандидатстване, то 
проектното предложение ще бъде отхвърлено; 
2. Заложените в проектното предложение индикатори за резултат - „Предприятия, въвели нови 
процеси за безопасни и здравословни условия на труд“ и  „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“ са с целева 
стойност 0. 
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. 

66.  BG05M9OP001-
1.008-0607 

ИНА СТИЛ ООД (ЕИК: 
109574435) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са включени двата задължителни елемента за 
лицата над 54 годишна възраст в допустима дейност 1 от Условията за кандидатстване. 
В проектното предложение е включена дейност 1 от Условията за кандидатстване, а именно 
"Разработване и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси в "Ина Стил" ООД" и в 
целевата група по проекта има лица над 54 г. възраст. Съгласно Условията за кандидатстване, 
кандидатът задължително трябва да включи следните елементи в цитираната дейност: 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години); 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение не са включени двата 
задължителни елемента за лицата над 54 годишна възраст, което е основание за отхвърляне на 
проектното предложение. 

67.  BG05M9OP001- ПЪТСТРОЙ-92 АД (ЕИК: Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
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1.008-0615 121015330) финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 2 точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = 10 927 000:35 355 000 = 0,31= 2 точки 
Рентабилност = (-1 360 000) : 35 355 000 = - 0,038 = - 3,85 % = 0 точки       
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = 2 точки 

68.  BG05M9OP001-
1.008-0623 

,,Синтер-М'' АД 
(Булстат: 128053180) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Кандидатът не е представил изисканата от оценителната комисия Декларация на кандидата - 
Приложение IIa, попълнена и подписана от г-н В. М. Т., който е в съвета на директорите, съгласно 
информация от търговския регистър. Кандидатът не е отговорил в срока, определен от 
оценителната комисия. 
 Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че Декларация на кандидата не е представена или 
не е подписана от всички лица, представляващи кандидата, или не е попълнена коректно, същата се 
изисква от кандидата като пояснителна информация. Декларацията се изисква само веднъж, и 
следва да се представи в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
декларацията като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение; 
2. От кандидата са изискани и други документи/разяснения, а именно: Декларация за минимални и 
държавни помощи (Приложение III), коректно попълнена в точки 4а и 6, подписана от поне едно от 
лицата, вписани като представляващи предприятието в търговския регистър; Утвърден списък на 
работните места , професиите и видовете работа, при които се използват ЛПС за безопасност и 
здраве при работа, съгласно разпоредбите на чл. 17 от Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за 
минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на 
ЛПС на работното място, подписан от поне едно от представляващите организацията лица, 
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коректно попълнен в точка 1, а именно: работните места, професиите и видовете работа, за които 
се използват ЛПС. Същите не са представени в срока, определен от оценителната комисия. 

69.  BG05M9OP001-
1.008-0624 

ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-
СЛИВЕН ЕООД (ЕИК: 
119524605) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

70.  BG05M9OP001-
1.008-0631 

ТИДИИМПЕКС ЕООД 
(ЕИК: 836151058) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са включени двата задължителни елемента за 
лицата над 54 годишна възраст в допустима дейност 1 от Условията за кандидатстване. 
В проектното предложение е включена дейност 1 от Условията, а именно "Обезпечаване на 
"Тидиимпекс" ЕООД , със софтуер за управление на човешките ресурси в предпиятието" и в 
целевата група по проекта има лица над 54 г. възраст. Съгласно Условията за кандидатстване, 
кандидатът задължително трябва да включи следните елементи в цитираната дейност: 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години); 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение не са включени двата 
задължителни елемента за лицата над 54 годишна възраст, което е основание за отхвърляне на 
проектното предложение. 

71.  BG05M9OP001-
1.008-0643 

"ТРЕЙС - БУРГАС" ЕАД 
(ЕИК: 200627706) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са включени двата задължителни елемента за 
лицата над 54 годишна възраст в допустима дейност 1 от Условията за кандидатстване. 
В проектното предложение е включена дейност 1 от Условията, а именно "Разработване и 
въвеждане на система за личностното развитие на служителите" и в целевата група по проекта има 
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лица над 54 г. възраст. Съгласно Условията за кандидатстване, кандидатът задължително трябва да 
включи следните елементи в цитираната дейност: 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години); 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение не са включени двата 
задължителни елемента за лицата над 54 годишна възраст, което е основание за отхвърляне на 
проектното предложение. 

72.  BG05M9OP001-
1.008-0647 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
БОЛНИЦА ПО 
АКУШЕРСТВО И 
ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР 
СТАМАТОВ-ВАРНА 
ЕООД (ЕИК: 
000090065) 

Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 1 точка, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = 285 : 1067 = 0,27 = 1 точка 
Рентабилност = (-33) : 1067 = (-0,039) = (-3,09) % = 0 точки 
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = 1 точка 

73.  BG05M9OP001-
1.008-0660 

„ФОРЕСТ-БУЛ” ЕООД 
(ЕИК: 120552936) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. След изискване от оценителната комисия на следните документи, подписани на хартия, 
сканирани и прикачени в системата: 1. Декларация на кандидата (ПРИЛОЖЕНИЕ II А), коректно 
попълнена и подписана от всички лица, които са овластени да представляват кандидата, 
независимо дали гo представляват заедно и/или поотделно, членовете на управителни и надзорни 
органи и други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от 
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тези органи, и са вписани в търговския регистър. 2. Декларация за минимални и държавни помощи 
(Приложение III), коректно попълнена и подписана от поне едно от лицата, вписани като 
представляващи предприятието в търговския регистър или определени като такива в учредителен 
акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване. 3. Декларация за предоставяне на данни от 
НСИ (Приложение IV), подписана от поне едно от представляващите кандидата лица. 4. Декларация 
за обстоятелствата по чл. 3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение V), 
подписана от поне едно от представляващите кандидата лица, кандидатът отново представя 
документите, както в първоначалния вариант на проектното предложение – без подпис.  
Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че декларациите не са представена или не са 
попълнени коректно или не са подписани, те ще бъдат изискани от кандидата като пояснителна 
информация. Те се изискват от кандидата само веднъж и следва да се представят в срока, 
определен от оценителната комисия. Непредставянето на декларацията като пояснителна 
информация е основание за отхвърляне на проектното предложение. На това основание, 
оценителната комисия счита, че горепосочените декларации липсват и проектното предложение 
следва да бъде отхвърлено. 

74.  BG05M9OP001-
1.008-0682 

"БГ-ВЕТ" ЕООД (ЕИК: 
201667073) 

Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на (-2) точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (-1) : 5 = (- 0,2) = (-2) точки  
Рентабилност = (-14) : 5= (- 2,8)*100=  - 280 % = 0 точки  
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = (-2) точки 

75.  BG05M9OP001-
1.008-0685 

СЕРВИЗ КОМПЛЕКТ 
ЕООД (ЕИК: 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 



 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 

 

 

37 
BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ 

  

№ по 
ред 

Рег. Номер 
Проект 

Кандидат Основание за отхвърляне 

123626530) Проектното предложение е подписано с електронен подпис на Б. Г. С., а дружеството се 
представлява само от Х. Н. Р. - управител. От кандидата е изискано да представи Нотариално 
заверен документ за упълномощаване на лицето Б. Г. С., подписало с електронен подпис 
проектното предложение. Кандидатът е изпратил отговор, към който е прикачил сканирано копие 
от пълномощно на лицето Б. Г. С., но текстът на документа не дава права на упълномощеното лице 
да представлява дружеството пред Управляващия орган, а само пред органите на НАП.  
Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че Формулярът за кандидатстване не е подписан 
поне от едно от лицата, които представляват кандидата или упълномощено лице, проектното 
предложение се отхвърля. На това основание, оценителната комисия, счита, че проектното 
предложение следва да бъде отхвърлено на етап административно съответствие и допустимост. 
Проектното предложение не е подписано с КЕП от представляващия дружеството или надлежно 
упълномощено от него лице. 

76.  BG05M9OP001-
1.008-0697 

"УейвЕрест" ЕООД 
(ЕИК: 202889486) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

77.  BG05M9OP001-
1.008-0706 

"Евроканал" ЕООД 
(ЕИК: 175299165) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

78.  BG05M9OP001-
1.008-0718 

МАТИСТО ООД (ЕИК: 
115937528) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
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дейности в следните направления: 
- Въвеждане на гъвкави форми на заетост; 
- Осигуряване на организиран транспорт от и до работното място; 
- Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.; 
-  Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за управление и развитие на човешките 
ресурси в предприятията; 
 , задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. Това изискване 
е условие за допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до 
ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и организация на труда“ е задължителен, тъй като в проектното 
предложение има предвидени следните дейности: „Разработване, адаптиране и въвеждане на 
методи процеси за равитие на човешкия ресурс в предприятието“, "Осигуряване на социални 
придобивки за работещите", "Осигуряване на транспорт до работното място". 

79.  BG05M9OP001-
1.008-0733 

СДРУЖЕНИЕ 
"КОДИКАМП" (Булстат: 
176835720) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
Кандидатът не е предприятие (микро, малко, средно или голямо предприятие), в качеството му на 
работодател, със самостоятелна правосубектност, регистрирано по Търговския закон, който има 
право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с българското 
законодателство. 
Съгласно представеното Удостоверение за регистрация, кандидатът е сдружение, регистрирано по 
реда на ЗЮЛНЦ и е недопустим кандидат по настоящата процедура. 

80.  BG05M9OP001-
1.008-0737 

ХЕРОС ООД (ЕИК: 
117015716) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Кандидатът не е представил изисканата от оценителната комисия Декларация на кандидата - 
Приложение IIa, коректно попълнена в т. 1, подписана от единия от представляващите кандидата - 
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управителя Л.Н.П. Кандидатът e отговорил в срока, определен от оценителната комисия, но е 
представил декларация единствено на другото лице, представляващо организацията. Към 
проектното предложение има Декларация IIa, подписана от управителя Л.Н.П, но без декларирано 
обстоятелство в т.1. 
Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че декларацията не е представена или не е 
попълнена коректно или не е подписана, тя ще бъде изискана от кандидата като пояснителна 
информация. Декларацията се изисква от кандидата само веднъж, и следва да се представи в срока, 
определен от оценителната комисия. Непредставянето на декларацията като пояснителна 
информация е основание за отхвърляне на проектното предложение. 

81.  BG05M9OP001-
1.008-0749 

"ГЛАС-КОМЕРС" ООД 
(ЕИК: 103597782) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Кандидатът не е представил изисканата от оценителната комисия Декларация за минимални и 
държавни помощи (Приложение III), подписана от поне едно от лицата, вписани като 
представляващи предприятието в търговския регистър или определени като такива в учредителен 
акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване. Кандидатът не е отговорил в срока, 
определен от оценителната комисия. Към проектното предложение вместо Декларация за 
минимални и държавни помощи (Приложение III), кандидатът е прикачил Декларация на кандидата 
(Приложение II А) за единия от управителите.  
Съгласно Условията за кандидатстване, декларацията се изисква от кандидата само веднъж, и 
следва да се представи в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
декларацията като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

82.  BG05M9OP001-
1.008-0755 

Виа Понтика Адванст 
Дивелъпмънт ЕООД 
(ЕИК: 203952441) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. От описанието на проектното предложение не става ясно коя е целевата група, включена в 
проекта. Единственото описано е, че при откриване на финасиране по програмата - брой на заетите 
ще е 7 човека. Съгласно условията за кандидатстване и въпроси и отговори по процедурата, в 
целевата група могат да бъдат включени лица, които са заети при кандидата към момента на 



 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 

 

 

40 
BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ 

  

№ по 
ред 

Рег. Номер 
Проект 

Кандидат Основание за отхвърляне 

кандидатстване, а не наети след това; 
2. В проектното предложение не са включени двата задължителни елемента за лицата над 54 
годишна възраст в допустима дейност 1 от Условията за кандидатстване. В проектното предложение 
е включена дейност 1 от Условията, а именно "Въвеждане/подобряване на мерките за развитие на 
кадрите по отношение на планиране на обучения, управление на кариерата, планиране и 
осъществяване на мерки за учене през целия живот" и в целевата група е посочено, че ще има лица 
над 54 г. възраст. Но описанието на дейността  съдържа единствено периодични инструктажи, 
обучение и сертифициране за безопасност на труда. Съгласно Условията за кандидатстване, 
кандидатът задължително трябва да включи следните елементи в цитираната дейност: 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години); 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение не са включени двата 
задължителни елемента за лицата над 54 годишна възраст, което е основание за отхвърляне на 
проектното предложение. 
3. Всички заложени в проектното предложение индикатори - „Предприятия, получили подкрепа“, 
„Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“, „Предприятия, 
въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд“ и „Предприятия, въвели нови 
системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“ са 
въведени с целева стойност 0. Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното 
предложение, трябва да бъде количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. 
Това изискване е условие за допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе 
до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. 
4. Кандидатът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ В представените счетоводен баланс и ОПР за 2016 г. на кандидата, представените 
данни за “сума на актива” са нулеви, поради което не може да се изчислят индикаторите финансова 
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независимост и рентабилност, въз основа на които се определя финансовият капацитет на 
кандидата. На това основание, оценителната комисия приема, че кандидатът не притежава 
финансов капацитет и не отговаря на изискванията за финансова стабилност. 

83.  BG05M9OP001-
1.008-0770 

ИНЕРТСТРОЙ-КАЛЕТО 
АД (ЕИК: 106028833) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени задължителните, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатори за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
„Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

84.  BG05M9OP001-
1.008-0773 

ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ 
АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД 
(ЕИК: 103882821) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - 
„Предприятия, получили подкрепа“ е с целева стойност 0. 
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, получили подкрепа“ е 
остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 

85.  BG05M9OP001-
1.008-0777 

"ТОПАЗ МЕЛ" ООД 
(ЕИК: 121772636) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. Заложеният в проектното предложение индикатор за резултат - „Предприятия, въвели нови 
системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“ е с 
целева стойност 0. Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които 
са предвидени дейности по въвеждане на гъвкави форми на заетост и разработване, адаптиране и 
въвеждане на системи за управление и развитие на човешките ресурси в предприятията, 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. Съгласно 
изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде количествено 
определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за допустимост на 
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проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от 
оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът "Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда" е 
задължителен, тъй като в проектното предложение има предвидена дейност "Разработване, 
адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в компанията, както и 
възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работния процес, с акцент върху 
по-лесното съвместяване на професионалния и личния живот, както и удължаване трудовия живот 
на по-възрастните работници и служители над 54 години", но индикаторът е остойностен със 
стойност „0“ в секция 8 от Формуляра; 
2. Кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия документи. Към проектното 
предложение са прикачени единствено електронно подписи на всички необходими документи, без 
самите документи. Оценителната комисия е изискала предоставяне на всички документи 
подписани на хартия, сканирани и прикачени в секция 12 от проектното предложение, без да бъдат 
електронно подписани.  В отговора, кандидатът отново е прикачил единствено електронни 
подписи, без файлове на документите. Съгласно Условията за кандидатстване документите се 
изискват само веднъж, и следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. 
Непредставянето им като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. На това основание, оценителната комисия констатира, че към проектното 
предложение липсват следните документи: 
- Автобиография на ръководителя на проекта; 
- Декларация на кандидата - Приложение IIa; 
- Декларация за минимални помощи - Приложение III; 
- Декларация НСИ - Приложение IV; 
- Удостоверение за актуално състояние на кандидата, издадено не по-рано от 3 месеца преди 
крайния срок за кандидатстване; 
- ОПР и Счетоводен баланс за 2015 и 2016 години или за месеците, през които е съществувал (за 
новосъздадени кандидати); 
- Удостоверение за кодовете на икономическа дейност на предприятието, издадено от НСИ по 
данни за 2015 година; 
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- Утвърдена програма за минимизиране на риска; 
- Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС за 
безопасност и здраве при работа; 
3. Кандидатът не разполага с финансов капацитет. Липсват документи, на базата на които да бъде 
изчислен финансовият капацитет на кандидата, поради което оценителната комисия приема, че 
кандидатът не разполага с такъв. 

86.  BG05M9OP001-
1.008-0782 

ИДЕАЛ СТАНДАРТ-
ВИДИМА АД (ЕИК: 
107021444) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

87.  BG05M9OP001-
1.008-0784 

ТРУДОВО-
ПРОИЗВОДИТЕЛНА 
КООПЕРАЦИЯ 
"ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" 
(Булстат: 000621498) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Кандидатът не е представил изисканата от оценителната комисия Декларация на кандидата - 
Приложение IIa, коректно попълнена, подписана от всички лица, които са овластени да 
представляват кандидата, независимо дали гo представляват заедно и/или поотделно, членовете на 
управителни и надзорни органи и други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при 
вземането на решения от тези органи, и са вписани в търговския регистър. Кандидатът е отговорил в 
срока, определен от оценителната комисия, но е изпратил отново само декларация, подписана от 
председателя на кооперацията, без да е подписана от лицата от управителния и контролния съвет. 
Съгласно Условията за кандидатстване, ако декларацията не е представена или не е подписана от 
всички лица или не е попълнена коректно, същата се изисква от кандидата като пояснителна 
информация. Декларацията се изисква от кандидата само веднъж, и следва да се представи в срока, 
определен от оценителната комисия. Непредставянето на декларацията като пояснителна 
информация е основание за отхвърляне на проектното предложение. 

88.  BG05M9OP001-
1.008-0786 

БУЛ  ЕНЕРЖИ ЕООД 
(ЕИК: 101732221) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови процеси за 
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безопасни и здравословни условия на труд“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности по осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или 
реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и 
съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, задължително следва да е заложен 
индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия 
на труд”. Това изискване е условие за допустимост на проектното предложение и неспазването му 
ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и 
здравословни условия на труд“ е задължителен, тъй като в проектното предложение има 
предвидена дейност „Поставяне на прозорец, направа на английски двор и смяна на под" като 
мерки за колективна защита. 

89.  BG05M9OP001-
1.008-0788 

ПИМК ООД (ЕИК: 
115536179) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

90.  BG05M9OP001-
1.008-0790 

„ВС-Метал къмпани“ 
АД (ЕИК: 110008199) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

91.  BG05M9OP001-
1.008-0792 

"Одико-69" ООД 
(Булстат: 115041737) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд“. 
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Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности по осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или 
реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и 
съоръжения, свързани с подобряване условията на труд и дейности по закупуване на ЛПС и/или 
специално работно облекло, задължително следва да е заложен индикаторът за резултат 
„Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд”. Това изискване 
е условие за допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до 
ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и 
здравословни условия на труд“ е задължителен, тъй като в проектното предложение има 
предвидена дейност „Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване на 
професионалния и здравния статус на работниците и служителите. Включва 2 поддейности. 
Поддейност 1: Осигуряване на средства за колективна защита и/или модернизация, свързани с 
подобряване условията на труд. Поддейност 2: Закупуване на лични предпазни средства и 
специално работно облекло.“. 

92.  BG05M9OP001-
1.008-0803 

ИНСТРУМЕНТАЛНА 
ЕКИПИРОВКА ВТ АД 
(ЕИК: 104655989) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които е предвидена 
дейност "Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др."    
Това изискване е условие за допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе 
до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и организация на труда“ е задължителен, тъй като в проектното 
предложение има предвидена дейност „Осигуряване на социални придобивки за работещите, 
включващи оборудване на места за отдих, хранене и почивка“. 
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93.  BG05M9OP001-
1.008-0804 

КАДРО ЕООД (ЕИК: 
202084593) 

Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 2 точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (-5) : 3 = (- 1,67) = (-2) точки 
Рентабилност = 2 : 3 = 0,67 = 66,67 % =  4 точки 
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = 2 точки 

94.  BG05M9OP001-
1.008-0836 

СБАЛ по кардиология 
Варна ЕАД (ЕИК: 
175463110) 

Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 0 точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (-2941) : 2238 = (-1,31) = (-2) точки 
Рентабилност = 22 : 2238 = 0,0098 = 0,98 % = 2 точки  
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“  = 0 точки 

95.  BG05M9OP001-
1.008-0843 

ШУБИН 
МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 
(ЕИК: 202554317) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. Заложеният в проектното предложение индикатор за резултат - „Предприятия, въвели нови 
системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“ е с 
целева стойност 0. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
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дейности в някои от следните направления: 
- Осигуряване на организиран транспорт от и до работното място; 
- Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.; 
-  Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за управление и развитие на човешките 
ресурси в предприятията, задължително следва да е заложен индикаторът за резултат 
„Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и 
организация на труда“.  
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът " Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда " е 
задължителен, тъй като в проектното предложение има предвидени дейности по "Разработване на 
стратегия за развитие на човешките ресурси и закупуване на специализиран софтуер за управление 
на човешките ресурси", "Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място" и 
"Осигуряване на социални придобивки, осигуряване на обособено помещение за отдих и спорт", но 
индикаторът е остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра; 
2. Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 2 точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (-88983) : 335 535 = (-0,265) = (-2) точки   
Рентабилност = 19 580 : 335 535 = 0,058 = 5,8 % = 4 точки 
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = 2 точки 
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96.  BG05M9OP001-
1.008-0844 

СКИТИЯ 1 ГТ ЕООД 
(ЕИК: 124537141) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Кандидатът не е представил изисканата от оценителната комисия Декларация на кандидата - 
Приложение IIa, коректно попълнена в т. 1 и т.6, подписана от лицето, представляващо 
организацията - управителя П.В.Н. Кандидатът не е отговорил в срока, определен от оценителната 
комисия. Към проектното предложение има единствено Декларация IIa, подписана от лицето, 
представляващо кандидата, но без декларирани обстоятелства в т.1 и 6 от декларацията. 
Съгласно Условията за кандидатстване, декларацията се изисква от кандидата само веднъж, и 
следва да се представи в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
декларацията като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

97.  BG05M9OP001-
1.008-0845 

“СБАЛ по кардиология 
Мадара” ЕАД (ЕИК: 
201612434) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Кандидатът не е представил изисканата от оценителната комисия Декларация на кандидата - 
Приложение IIa, коректно попълнена в т. 1, т. 5 и т.6, подписана от членовете на Съвета на 
директорите - Н. Д. Д. и Л. Г. С. Кандидатът e отговорил в срока, определен от оценителната 
комисия, но е представил некоректна Декларация IIa от членовете на Съвета на директорите - без 
декларирани обстоятелства в т. 1 от декларацията. 
Съгласно Условията за кандидатстване, декларацията се изисква от кандидата само веднъж, и 
следва да се представи в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
декларацията като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 
2. Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на (-2) точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
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Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (-1852) : 1656= (-1,12) = -2 точки   
Рентабилност = (-433) : 1656 = (-0,262) = (-26,2) % = 0 точки 
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = (- 2) точки 

98.  BG05M9OP001-
1.008-0850 

СКИТИЯ ТЕКС ООД 
(ЕИК: 124697411) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Кандидатът не е представил изисканата от оценителната комисия Декларация на кандидата - 
Приложение IIa, коректно попълнена в т. 1 и т.6, подписана от лицето, представляващо 
организацията - П.В.Н. Кандидатът не e отговорил в срока, определен от оценителната комисия. Към 
проектното предложение има единствено некоректно представена Декларация IIa, подписана от 
лицето, представляващо кандидата, но без декларирани обстоятелства в т. 1 и 6. 
Съгласно Условията за кандидатстване, декларацията се изисква от кандидата само веднъж, и 
следва да се представи в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
декларацията като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

99.  BG05M9OP001-
1.008-0866 

РОЗОВА ДОЛИНА ЕКС 
ЕООД (ЕИК: 
123750603) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са включени двата задължителни елемента за 
лицата над 54 годишна възраст в допустима дейност 1 от Условията за кандидатстване. 
В проектното предложение е включена дейност 1 от Условията, а именно "Дейност 1. Разработване, 
адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. 
възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху 
практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и 
удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители." и в целевата група по 
проекта има лица над 54 г. възраст. Съгласно Условията за кандидатстване, кандидатът 
задължително трябва да включи следните елементи в цитираната дейност: 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
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- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години); 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение и в описанието на дейността не 
са включени двата задължителни елемента за лицата над 54 годишна възраст, което е основание за 
отхвърляне на проектното предложение.  

100.  BG05M9OP001-
1.008-0873 

ПАГАНИ СТИЛ ООД 
(Булстат: 114604143) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които е предвидена 
дейност Осигуряване на организиран транспорт от и до работното място, задължително следва да е 
заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и организация на труда“. Това изискване е условие за допустимост 
на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от 
оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и организация на труда“ е задължителен, тъй като в проектното 
предложение има предвидена дейност "Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до 
и от работното място". 

101.  BG05M9OP001-
1.008-0888 

БУЛТЕХНОМЕД ООД 
(ЕИК: 115863679) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. Заложените в проектното предложение индикатори за резултат - „Предприятия, въвели нови 
процеси за безопасни и здравословни условия на труд“  и „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“ са с целева 
стойност 0. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности по "Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или 
реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и 
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съоръжения, свързани с подобряване условията на труд", "Закупуване на ЛПС и/или специално 
работно облекло", "Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за 
здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното 
ограничаване и предотвратяване", задължително следва да е заложен индикаторът за резултат 
„Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд”. В проектни 
предложения, в които  е предвидена дейност по "Осигуряване на социални придобивки за 
работници и служители, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в 
предприятията, спортни съоръжения и др.", задължително следва да е заложен индикаторът за 
резултат „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките 
ресурси и организация на труда“.  
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, двата посочени индикатора са задължителни, тъй 
като в проектното предложение има предвидени дейности по "Осигуряване на социални 
придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и 
почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.", "Осигуряване на колективна защита", 
"Закупуване на ЛПС и работно облекло" и "Обучение на персонала", но индикаторът е остойностен 
със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра; 
2. Кандидатът не е представил ОПР и Счетоводен баланс за 2015 г. и за периода от 01.01.2016 г. до 
последния приключил месец, преди датата на подаване на проектното предложение (същите не са 
налични в Търговския регистър). Документите са изискани от кандидата, но той не е отговорил в 
регламентирания от оценителната комисия срок.  
3. Поради липсата на финансови документи не е възможно да се извърши проверка дали 
кандидатът разполага с финансов капацитет (съгласно приложени ОПР и Счетоводен баланс), 
съобразно изискването в Приложение: „Методика за оценка на финансовия капацитет на 
кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“ На това 
основание, оценителната комисия счита, че кандидатът не разполага с финансов капацитет. 

102.  BG05M9OP001- КАПРОНИ АД (ЕИК: Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
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1.008-0890 833067822) допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които е предвидена 
дейност "Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.", 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. Това изискване 
е условие за допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до 
ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и организация на труда“ е задължителен, тъй като в проектното 
предложение има предвидена дейност „Осигуряване на социални придобивки за работещите: 
спортни съоръжения за фитнес зала“. 

103.  BG05M9OP001-
1.008-0905 

ПРОСПЕРИТИ ВАРНА - 
1 ООД (ЕИК: 
201754233) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са включени и двата задължителни елемента 
за лицата над 54 годишна възраст в допустима дейност 1 от Условията за кандидатстване. 
В проектното предложение е включена дейност 1 от Условията, а именно "Разработване, 
адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси „ПРОСПЕРИТИ ВАРНА - 1" и в 
целевата група по проекта има лица над 54 г. възраст. Съгласно Условията за кандидатстване, 
кандидатът задължително трябва да включи следните два елемента в цитираната дейност: 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години). 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение е включен само елементът 
"Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години)", което е основание за отхвърляне на проектното предложение. 



 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 

 

 

53 
BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ 

  

№ по 
ред 

Рег. Номер 
Проект 

Кандидат Основание за отхвърляне 

104.  BG05M9OP001-
1.008-0907 

ЖИВАС ООД (ЕИК: 
831076655) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Кандидатът не е представил изисканата от оценителната комисия Декларация за обстоятелствата 
по чл. 3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение V), подписана от поне 
едно от представляващите кандидата лица. Кандидатът не е отговорил в срока, определен от 
оценителната комисия. Към проектното предложение има представена декларация, но тя не е 
подписана. 
Съгласно Условията за кандидатстване, декларацията се изисква от кандидата само веднъж и 
следва да се представи в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето й е 
основание за отхвърляне на проектното предложение. 

105.  BG05M9OP001-
1.008-0923 

НЕКСАС ЕООД (ЕИК: 
131531110) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не са включени двата задължителни елемента за лицата над 54 
годишна възраст в допустима дейност 1 от Условията за кандидатстване. 
В проектното предложение е включена дейност 1 от Условията, а именно "Въвеждане на система за 
развитие на човешките ресурси в Нексас ЕООД" и в целевата група по проекта има лица над 54 г. 
възраст. Съгласно Условията за кандидатстване, кандидатът задължително трябва да включи 
следните елементи в цитираната дейност: 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години); 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение не са включени двата 
задължителни елемента за лицата над 54 годишна възраст, което е основание за отхвърляне на 
проектното предложение. 
2. Заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - „Заети лица, вкл. 
самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“ е с целева стойност 0. 
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
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количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“ е остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 

106.  BG05M9OP001-
1.008-0938 

"АЛИАНА" ООД (ЕИК: 
126723632) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Кандидатът не е представил изисканата от оценителната комисия Утвърдена програма за 
минимизиране на риска, която да е изготвена на базата на извършена оценка на риска и да включва 
идентифицираните рискове и мерки за тяхното предотвратяване, срокове, отговорници и т.н. Към 
проектното предложение е представено становището на Службата по трудова медицина, а не 
програмата за минимизиране на риска на кандидата. От кандидата е изискано да представи 
Утвърдена програма за минимизиране на риска, подписана от поне едно от представляващите 
организацията лица. В срока, определен от оценителната комисия, документът не е представен. 
Съгласно Условията за кандидатстване, Програмата се изисква от кандидата само веднъж и следва 
да се предстаи в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето й е основание за 
отхвърляне на проектното предложение. 

107.  BG05M9OP001-
1.008-0940 

"ВИПЛАСТ" ЕООД 
(ЕИК: 201497977) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не са заложени задължителните, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатори за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и „Заети лица, вкл. 
самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 
2. Кандидатът не е отговорил в срока, определен от оценителната комисия. Към кандидата е 
отправено искане за предоставяне на документи, а именно: Нотариално заверено пълномощно за 
лицето, което е подписало с КЕП проектното предложение с дата не по-късна от датата на подаване 
на проектното предложение - представеното към проекта пълномощно не дава права на лицето за 
подаване на проектното предложение; Автобиография на ръководителя на проекта/ключовите 
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експерти (Приложение 1), коректно попълнена, съгласно приложения към Условията за 
кандидатстване образец - не е посочена позиция по проекта на лицата; Декларация на кандидата 
(ПРИЛОЖЕНИЕ II А), коректно попълнена в т. 1, т. 5 и т.6, подписана лицето, представляващо 
кандидата - в представената декларация не са декларирани всички обстоятелства, съгласно 
образеца, приложен към условията за кандидатстване; Декларация за минимални и държавни 
помощи (Приложение III), коректно попълнена, подписана от поне едно от лицето, представляващо 
кандидата - представената декларация не е попълнена в т.6 и не е подписана; Декларацията за 
обстоятелствата по чл. 3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение V), 
подписана от представляващото лица - към проектното предложение лиспва такава декларация, 
приложена е единствено Справката към нея; ОПР и СБ за периода от 01.01.2016 г. до последния 
приключил месец, преди датата на подаване на проектното предложение - представените към 
проектното предложение са до края на месец април и не са подписани от ръководителя на 
организацията; Утвърдена програма за минимизиране на риска, подписана от поне едно от 
представляващите организацията лица - липсва такава към проектното предложение; Утвърден 
списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС за безопасност и здраве 
при работа, съгласно разпоредбите на чл. 17 от Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните 
изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на ЛПС на 
работното място, подписан от поне едно от представляващите организацията лица - липсва такъв 
към проектното предложение. В предоставеният 7/седем/ дневен срок, кандидатът не е изпратил 
отговор с изисканите документи. 

108.  BG05M9OP001-
1.008-0946 

ЛЕО - БЕТОНОВИ 
ИЗДЕЛИЯ ЕООД (ЕИК: 
147002692) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

109.  BG05M9OP001-
1.008-0952 

МНОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
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ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-
ВАРНА АД (ЕИК: 
000090019) 

Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

110.  BG05M9OP001-
1.008-0974 

ЛЕПСИ БОРОВЕЦ 
РЕЗОРТ ПРОПЪРТИС 
ООД (ЕИК: 202494980) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. Заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили 
подкрепа“ е с целева стойност 0. 
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, получили подкрепа“ е 
остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 
2. Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 0 точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (-715) : 5300 = (- 0.135) = (-2) точки 
Рентабилност =  16 : 5300 = 0,0030 = 0.3% = 2  точки   
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“  = 0 точки 

111.  BG05M9OP001-
1.008-0985 

ТЕДЕЙ ЕООД (ЕИК: 
175144670) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Кандидатът не е отговорил в срока, определен от оценителната комисия и към проектното 
предложение липсват всички необходими приложения. Наличен е единствено Формуляра за 
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кандидатстване и Счетоводен баланс за 2015 г. Към формуляра за кандидатстване са прикачени 
само електронни подписи, без файлове на документите. Оценителната комисия е изискала всички 
документи, подписани на хартия, сканирани и прикачени в системата, включително и Счетоводния 
баланс за 2015 г., тъй като не е подписан от "съставител" и "ръководител" (това е единственият 
документ, който се отваря). 
Кандидатът не е отговорил в рамките на определения от оценителната комисия срок. 
Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че документите не са представени или не са 
попълнени коректно или не са подписани, те ще бъдат изискани от кандидата като пояснителна 
информация. Те се изискват от кандидата само веднъж и следва да се представят в срока, 
определен от оценителната комисия. Непредставянето им като пояснителна информация е 
основание за отхвърляне на проектното предложение. На това основание, оценителната комисия 
счита, че проектното предложение следва да бъде отхвърлено. 

112.  BG05M9OP001-
1.008-0987 

ЛЮКРИМ ГАРД ООД 
(ЕИК: 130439196) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

113.  BG05M9OP001-
1.008-0996 

ТОРГОТЕРМ АД (ЕИК: 
819363984) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които е предвидена 
дейност по "Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт 
и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.", 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. Това изискване 
е условие за допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до 
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ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и организация на труда“ е задължителен, тъй като в проектното 
предложение има предвидена дейност "Закупуване на оборудване за обзавеждане на помещение 
за хранене". 

114.  BG05M9OP001-
1.008-1000 

Керчев и синове ООД 
(Булстат: 117015118) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - „Заети 
лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“ е с целева стойност 0. 
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“ е остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 

115.  BG05M9OP001-
1.008-1009 

ДИКС 2001 ЕООД (ЕИК: 
128056432) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности "Осигуряване на организиран транспорт от и до работното място" и "Осигуряване на 
социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и оборудване на места за 
отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.", задължително следва да е 
заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и организация на труда“. Това изискване е условие за допустимост 
на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от 
оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и организация на труда“ е задължителен, тъй като в проектното 
предложение има предвидени дейност 1. "Осигуряване на организиран транспорт от работодателя 
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до и от работното място на заетите в "Дикс 2001" EООД" и дейност 4 "Осигуряване на социални 
придобивки - помещения за отих и хранене. Закупуване и оборудване на мобилни офис контейнери 
и пригодени за стаи за отдих за служителите , които работят по обекти."  

116.  BG05M9OP001-
1.008-1018 

КОЛОР ООД (ЕИК: 
109562970) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като 
целева група по проекта“. Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е 
включен в секция 8 от Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде 
отхвърлено. 
2. Заложените в проектното предложение индикатори „Предприятия, получили подкрепа“, 
„Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд“ и 
„Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и 
организация на труда“ са с целева стойност 0. Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в 
проектното предложение, трябва да бъде количествено определен с положителна стойност, 
различна от “0”. Това изискване е условие за допустимост на проектното предложение и 
неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. В случая и двата 
индикатора за резултат са задължителни, тъй като в проектното предложение има предвидени 
следните дейности: "Закупувне на работно облекло и ЛПС", "Ремонт и полагане на нома ел. 
инсталациане на нов ВиК и смянаа на дограмама" и "Закупуване на фургони за работниците 
,климатична инсталация и електрокар"; 
3. В проектното предложение не са заложени за изпълнение "Дейности по информиране и 
публичност" и не са предвидени разходи в бюджета на проекта за "Дейности по информиране и 
публичност". Кандидатът не е изпълнил изискванията на Условията за кандидатстване, според които 
всеки кандидат задължително трябва да включи "Дейности/разходи по информиране и 
публичност"; 
4. Кандидатът е предвидил по проекта изпълнение на дейност 3 „Осигуряване на безопасни и 
здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и 
служителите“, но не е приложил Утвърдена програма за минимизиране на риска. Изискана е 
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Утвърдена програма за минимизиране на риска, подписана от поне едно от представляващите 
организацията лица, тъй като първоначално приложената не е утвърдена и не са приложени всички 
страници от документа. Кандидатът е отговорил в срок и представил утвърдена Програма за оценка 
на риска, а не за Програма за минимизиране на риска. Липсата на цитирания по-горе документ е 
основание за отхвърляне на проектното предложение. 

117.  BG05M9OP001-
1.008-1027 

РЕМОТЕКС М ООД 
(ЕИК: 203208745) 

Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на (-2) точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (-1642) : 20193 = (-0,081) = (-2) точки    
Рентабилност = (-1840) : 20193 = (-0,091) = (-9,11) %  = 0 точки 
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“  = (-2) точки 

118.  BG05M9OP001-
1.008-1030 

ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ 
ЕООД (ЕИК: 
110558022) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за резултат - 
„Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд“ е с целева 
стойност 0. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности по осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или 
реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и 
съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, задължително следва да е заложен 
индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия 
на труд”.  
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 



 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 

 

 

61 
BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ 

  

№ по 
ред 

Рег. Номер 
Проект 

Кандидат Основание за отхвърляне 

допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът "Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд " е задължителен, тъй като в проектното предложение 
има предвидена дейност "Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване 
професионалния и здравния статус на работниците и служителите" (в която е предвидено 
осигуряването на средства за колективна защита), но индикаторът е остойностен със стойност „0“ в 
секция 8 от Формуляра. 

119.  BG05M9OP001-
1.008-1031 

САМОСТОЯТЕЛНА 
МЕДИКО - 
ДИАГНОСТИЧНА 
ЛАБОРАТОРИЯ  
КЛИНИЛАБ ЕООД 
(ЕИК: 200268356) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложените в проектното предложение индикатори за резултат - 
„Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд“ и 
„Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и 
организация на труда“ са с целева стойност 0.  
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, двата индикатора за резултат са задължителни, тъй 
като в проектното предложение има предвидени дейности "Осигуряване на организиран транспорт 
от и до работното място", "Осигуряване на социални придобивки на работещите в предприятието", 
"Закупуване на ЛПС"," Осигуряване на колективни средства за защита", но индикаторите са 
остойностени със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 

120.  BG05M9OP001-
1.008-1046 

БАЛДАРАН СПРИНГ АД 
(ЕИК: 200044397) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Кандидатът не е отговорил в срока, определен от оценителната комисия. След изискване от 
оценителната комисия на следните документи, подписани на хартия, сканирани и прикачени в 
системата: Декларация на кандидата (ПРИЛОЖЕНИЕ II А), подписана от всички лица, които са 
овластени да представляват кандидата, независимо дали гo представляват заедно и/или поотделно, 
членовете на управителни и надзорни органи и други лица, които имат правомощия да упражняват 
контрол при вземането на решения от тези органи, и са вписани в търговския регистър; 2. ОПР и 
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Счетоводен баланс за 2015 г. и за периода от 01.01.2016 г. до последния приключил месец, 
кандидатът не представя документите. Към проектното предложение липсва ОПР и Счетоводен 
баланс за 2015 г., а този за 2016 не е подписан от ръководител и съставител. Към проектното 
предложение е налична единствено Декларация IIa, подписана от представляващото лице - В.Г.С. 
Липсват Декларации IIa, подписани от членовете на съвета на директорите.  
Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че гореизброените документи не са представени 
или не са попълнени коректно или не са подписани, те ще бъдат изискани от кандидата като 
пояснителна информация. Те се изискват от кандидата само веднъж и следва да се представят в 
срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето им като пояснителна информация е 
основание за отхвърляне на проектното предложение. На това основание, оценителната комисия 
счита, че проектното предложение следва да бъде отхвърлено. 

121.  BG05M9OP001-
1.008-1054 

МП ВЕТ ООД (ЕИК: 
202177115) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

122.  BG05M9OP001-
1.008-1056 

ТТ ПЛЮС ООД (ЕИК: 
121707300) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. След изискване от оценителната комисия на Утвърдена програма за минимизиране на риска, 
кандидатът отново представя друг документ, както в първоначалния вариант на проектното 
предложение – Договор за трудово-медицинско обслужване.  
Съгласно Условията за кандидатстване, ако в проектното предложение е предвидена някоя от 
поддейностите към дейност 3 от Условията, кандидатът следва да представи Утвърдена програма за 
минимизиране на риска, която се изготвя от работодателя. В конкретния случай, програмата е 
задължителна, тъй като в проектното предложение има предвидена дейност "Осигуряване на 
безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на 
работниците и служителите и оптимизиране на работните процеси в предприятието", в която е 
предвидено закупуване на оборудване като средство за колективна защита. Съгласно Условията за 
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кандидатстване, липсващите докуемнти се изискват от кандидата като пояснителна информация. Те 
се изискват само веднъж и следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. 
Непредставянето на Утвърдената програма за минимизиране на риска като пояснителна 
информация е основание за отхвърляне на проектното предложение 

123.  BG05M9OP001-
1.008-1099 

ФИЛИКС - М ЕООД 
(ЕИК: 115786115) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които е предвидена 
дейност "Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.", 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. Това изискване 
е условие за допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до 
ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и организация на труда“ е задължителен, тъй като в проектното 
предложение има предвидена дейност "Осигуряване на социални придобивки за работещите, 
включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни 
съоръжения и др.". 

124.  BG05M9OP001-
1.008-1105 

ПЪТПЕРФЕКТ АД (ЕИК: 
131154855) 

Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 1 точка, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
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Финансова независимост (ФН) = 193 : 3526 = 0,05 = 1 точка 
Рентабилност = (–134) : 3526 = (-0,038) = (-3,8) % = 0 точки 
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“  = 1 точка 

125.  BG05M9OP001-
1.008-1106 

ХОТЕЛ ЛИЛИЯ ООД 
(ЕИК: 202697964) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - 
„Предприятия, получили подкрепа“ е с целева стойност 0. 
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, получили подкрепа“ е 
остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 

126.  BG05M9OP001-
1.008-1109 

"Димара" ООД (ЕИК: 
107540217) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Кандидатът не е представил изисканата от оценителната комисия Утвърдена програма за 
минимизиране на риска, подписана от поне едно от представляващите организацията лица. 
Кандидатът e отговорил в срока, определен от оценителната комисия, но приложеният към 
отговора документ е програма/методика за извършване на оценка на риска в компанията и не 
съдържа програма с мерки за минимизиране на риска.  
Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че програмата не е представена, тя ще бъде 
изискана от кандидата като пояснителна информация. Документът се изисква от кандидата само 
веднъж и следва да се представи в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето му 
е основание за отхвърляне на проектното предложение. 

127.  BG05M9OP001-
1.008-1130 

ТЕЛЕКОМ ООД (ЕИК: 
103221784) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени задължителнияте, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатори за резултат – „Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд“ и „Предприятия, въвели нови системи, практики и 
инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектното предложение трябва да е включен поне 
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един от индикаторите за резултат, в зависимост от от предвидените дейности в проектното 
предложение. От проектното предложение е видимо, че са предвидени дейности по дейности 2, 3 и 
4 от Условията за кандидатстване - "Осигуряване на организиран транспорт до и от работното 
място"; "Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния 
и здравния статус на работниците и служителите - защита от неблагоприятен микроклимат на 
работната среда, в производствените помещения на фирмата, чрез инвестиции в климатици, 
вентилационна система и вътрешни алуминиеви щори"; "Осигуряване на социални придобивки за 
работещите"; "Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, 
свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и 
предотвратяване", което означава че в проектното предложение следва да са включени и двата 
индикатора за резултат. Това изискване е условие за допустимост на проектното предложение и 
неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. 

128.  BG05M9OP001-
1.008-1133 

НЕЩЕРА ООД (ЕИК: 
128582511) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. След изискване от оценителната комисия на Утвърдена програма за минимизиране на риска, 
кандидатът отново представя друг документ, както в първоначалния вариант на проектното 
предложение – становище и доклад от специалист по ЗБУТ.  
Съгласно Условията за кандидатстване, ако в проектното предложение е предвидена някоя от 
поддейностите към дейност 3 от Условията, кандидатът следва да представи Утвърдена програма за 
минимизиране на риска, която се изготвя от работодателя. В конкретния случай, програмата е 
задължителна, тъй като в проектното предложение има предвидени следните дейности: 
"Осигуряване на средства за колективна защита" и "Закупуване на лични предпазни средства и 
работно облекло". Съгласно Условията за кандидатстване, липсващите докуемнти се изискват от 
кандидата като пояснителна информация. Те се изискват само веднъж и следва да се представят в 
срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на Утвърдената програма за 
минимизиране на риска като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

129.  BG05M9OP001- СКОРПИОН ШИПИНГ Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
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1.008-1136 ООД (ЕИК: 030432553) допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които е предвидена 
дейност "Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.", , 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. Това изискване 
е условие за допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до 
ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и организация на труда“ е задължителен, тъй като в проектното 
предложение има предвидена дейност  "Осигуряване на социални придобивки за работещите, 
включително ремонт и оборудване на места за отдих в предприятието". 

130.  BG05M9OP001-
1.008-1137 

ОКОЛЧИЦА АД 
(Булстат: 106018682) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови системи, практики и 
инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в някои от следните направления: 
- Въвеждане на гъвкави форми на заетост; 
- Организиране на работното време и работния процес; 
- Осигуряване на организиран транспорт от и до работното място; 
- Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.; 
-  Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за управление и развитие на човешките 
ресурси в предприятията; 
- Мерки за подобряване управлението на човешките ресурси в предприятието; 
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- Практики за насърчаване професионалната и географската мобилност, задължително следва да е 
заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и организация на труда“. Това изискване е условие за допустимост 
на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от 
оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и организация на труда“ е задължителен, тъй като в проектното 
предложение има предвидени следните дейности: „Разработване, адаптиране и въвеждане на 
системи за развитие на човешките ресурси“, включително гъвкави форми на заетост и организиране 
на работния процес; "Осигуряване на организиран транспорт за работещите в "Околчица" АД" и 
"Осигуряване на социална придобивка за работещите - място за отдих и храна". 
2. Заложеният в проектното предложение индикатор за резултат - „Предприятия, въвели нови 
процеси за безопасни и здравословни условия на труд“ е с целева стойност 0. Съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени дейности по 
осигуряване на средства за колективна защита и закупуване на ЛПС и/или специално работно 
облекло, задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови 
процеси за безопасни и здравословни условия на труд”. Съгласно изискванията, всеки индикатор, 
включен в проектното предложение, трябва да бъде количествено определен с положителна 
стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за допустимост на проектното предложение и 
неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. В конкретния 
случай, индикаторът "Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на 
труд " е задължителен, тъй като в проектното предложение има предвидена дейност "Осигуряване 
на безопасни и здравословни условия на труд, чрез осигуряване на средства за колективна защита и 
закупуване на ЛПС и специално работно облекло", но индикаторът е остойностен със стойност „0“ в 
секция 8 от Формуляра. 
3. След изискване от оценителната комисия на следния документ: Декларация на кандидата 
(ПРИЛОЖЕНИЕ II А), коректно попълнена в т. 1, т. 5 и т.6 и подписана от  представляващото лице М. 
Н. С., кандидатът отново представя декларацията, без декларирано обстоятелство в т.6.  
Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че декларациите не са представени или не са 
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попълнени коректно или не са подписани, те ще бъдат изискани от кандидата като пояснителна 
информация. Те се изискват от кандидата само веднъж и следва да се представят в срока, 
определен от оценителната комисия. Непредставянето на коректно попълнена и подписана 
декларация като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното предложение. 
На това основание, оценителната комисия счита, че повторно представената Декларация на 
кандидата от М.Н.С. е некоректно попълнена в т.6 и това е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

131.  BG05M9OP001-
1.008-1141 

МАНОВ И ПАРТНЬОРИ 
ООД (ЕИК: 203137650) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени задължителните, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатори за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
„Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

132.  BG05M9OP001-
1.008-1149 

ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - 
ПС - ПАЗАРДЖИК ЕАД 
(ЕИК: 822114822) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови системи, практики и 
инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които е предвидена 
дейност "Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др., 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. Това изискване 
е условие за допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до 
ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и организация на труда“ е задължителен, тъй като в проектното 
предложение има предвидена дейност " Осигуряване на социални придобивки и обучение за 
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заетите". 
2. Заложеният в проектното предложение индикатор за резултат - „Предприятия, въвели нови 
процеси за безопасни и здравословни условия на труд“ е с целева стойност 0. Съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени дейности по 
осигуряване на средства за колективна защита и закупуване на ЛПС и/или специално работно 
облекло, задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови 
процеси за безопасни и здравословни условия на труд”. Съгласно изискванията, всеки индикатор, 
включен в проектното предложение, трябва да бъде количествено определен с положителна 
стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за допустимост на проектното предложение и 
неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. В конкретния 
случай, индикаторът "Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на 
труд " е задължителен, тъй като в проектното предложение има предвидена дейност "Осигуряване 
на средства за колективна защита, свързани с подобряване условията и безопасността на труд" и 
"Закупуване на ЛПС и специално работно облекло", но индикаторът е остойностен със стойност „0“ 
в секция 8 от Формуляра. 

133.  BG05M9OP001-
1.008-1155 

МАЯК - К ООД (ЕИК: 
102854502) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

134.  BG05M9OP001-
1.008-1174 

"Мартеа Ейджънси" 
ЕООД (ЕИК: 
203570609) 

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: 
„Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. В конкретния случай формулата не може да се приложи, 
тъй като стойността на активите е 0 и се получава неопределено число. В случаите, в които в 
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представените счетоводен баланс и ОПР за 2016 г. на кандидата, представените данни за “сума на 
актива” са нулеви, не може да се изчислят индикаторите финансова независимост и рентабилност, 
въз основа на които се определя финансовият капацитет на кандидата. На това основание 
оценителната комисия приема, че кандидатът не притежава финансов капацитет и не отговаря на 
изискванията за финансова стабилност. 

135.  BG05M9OP001-
1.008-1176 

МЕГА НЕФТ ЕООД 
(ЕИК: 130874782) 

Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на (-2) точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (-587) : 115 = (-5,1) = (-2) точки    
Рентабилност = (-16) : 115 = (-0,139) = (-13,9) % = 0 точки 
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = (-2) точки 

136.  BG05M9OP001-
1.008-1178 

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ 
ЕАД (ЕИК: 121396123) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложените в проектното предложение индикатори за изпълнение - „Заети 
лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“ и „Предприятия, получили 
подкрепа“, както и индикаторите за резултат - „Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и 
здравословни условия на труд“ и „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и организация на труда“ са с целева стойност 0. 
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, и 
четирите индикатора за задължителни за проектното предложение, тъй като в него има 
предвидени следните дейности: "Разработване и въвеждане на Система за развитие на човешките 



 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 

 

 

71 
BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ 

  

№ по 
ред 

Рег. Номер 
Проект 

Кандидат Основание за отхвърляне 

ресурси в „Български пощи” ЕАД"; "Подобряване условията на труд в пощенските станции чрез 
инвестиции за защита от неблагоприятен микроклимат в помещенията" и "Социални придобивки за 
работещите в „Български пощи” чрез реновиране на помещения за краткотраен отдих и 
осигуряване на достъп за хора с увреждания". 

137.  BG05M9OP001-
1.008-1187 

РЕНЕСАНС-КПДТ - 
КИРИЛ ЖЕНДОВ ЕТ 
(ЕИК: 030169974) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не са заложени задължителните, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатори за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и „Заети лица, вкл. 
самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“, както и единия от индикаторите за 
резултат - „Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд“. В 
конкретния случай, съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, последният е задължителен, тъй 
като в проектното предложение има предвидена дейност "Придобиване на стандарт за безопасни 
условия на труд съгласно BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System)". 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 
2. Кандидатът не отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие 
с Регламент (ЕС) № 1407/2013. Кандидатът и проектното предложение са с код по КИД-2008 01.11 
"Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена", която дейност попада 
в забранителнителния режим на помощ, съгласно чл. 1, параграф 1, буква "б" на Регламента и 
Приложение І към ДФЕС. 

138.  BG05M9OP001-
1.008-1189 

ДАРИМЕКС - ДОРА 
ХРИСТОВА ЕТ (ЕИК: 
130008580) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и 
здравословни условия на труд“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности по "Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или 
реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и 
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съоръжения, свързани с подобряване условията на труд" и "Закупуване на ЛПС и/или специално 
работно облекло", задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, 
въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и 
здравословни условия на труд“ е задължителен, тъй като в проектното предложение има 
предвидени следните дейности: „Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд чрез 
предоставяне на средства за колективна защита от прахови частици и пожар и взрив, предизвикани 
от мълнии“ и "Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд чрез закупуване на нови 
по-модерни лични предпазни средства и специално работно облекло за 50 заети в предприятието 
лица". 
2. Кандидатът не е представил изисканият от оценителната комисия Счетоводен баланс за 2016 г., 
подписан от лицето, представляващо организацията. Кандидатът е отговорил в срока, определен от 
оценителната комисия, но не е приложил изисканият документ. Към проектното предложение има 
единствено Счетоводен баланс за 2015 г. Наличният първоначално счетоводен баланс за 2016 г. не е 
подписан от ръководител и съставител. 
Съгласно Условията за кандидатстване, ОПР и Счетоводен баланс се изискват от кандидата само 
веднъж и следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето 
им е основание за отхвърляне на проектното предложение. 
3. Кандидатът не разполага с финансов капацитет. Към проектното предложение не са налични 
финансови документи за 2016 г., на база на които да се изчисли финансовият капацитет на 
кандидата, съгласно Приложение: „Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите 
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“. На това основание, 
оценителната комисия счита, че кандидатът не разполага с фианнсов капацитет. 

139.  BG05M9OP001-
1.008-1191 

ВЕТА ФАРМА АД (ЕИК: 
104111084) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени задължителните, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатори за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
„Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“. 
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Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

140.  BG05M9OP001-
1.008-1192 

АДИ ЕООД (ЕИК: 
114611020) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не са заложени задължителните, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатори за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и „Заети лица, вкл. 
самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 
2. Кандидатът не е представил изисканата от оценителната комисия Декларация на кандидата - 
Приложение IIa, коректно попълнена в т. 1 и т.6, подписана от всички лица, които са овластени да 
представляват кандидата, независимо дали гo представляват заедно и/или поотделно, членовете на 
управителни и надзорни органи и други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при 
вземането на решения от тези органи, и са вписани в търговския регистър. Кандидатът не e 
отговорил в срока, определен от оценителната комисия. Съгласно Условията за кандидатстване, 
декларацията се изисква от кандидата само веднъж, и следва да се представи в срока, определен от 
оценителната комисия. Непредставянето на декларацията като пояснителна информация е 
основание за отхвърляне на проектното предложение. 

141.  BG05M9OP001-
1.008-1201 

Бер-Хелла 
Термоконтрол ЕООД 
(ЕИК: 202442446) 

Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 1 точка, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = 19510 : 83429 = 0,233 = 1 точка    
Рентабилност = (-9 848) : 83429 = (-0,118) = (-11,8) % = 0 точки  
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ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = 1 точка 

142.  BG05M9OP001-
1.008-1203 

ЕТРОПОЛСКИ БУК 
ЕООД (ЕИК: 
203682241) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Към проектното предложение липсват ОПР и Счетоводен баланс за 2015 г. - за периода от 
регистрация на кандидата до края на 2015 година. Кандидатът не е представил изисканите от 
оценителната комисия ОПР и Счетоводен баланс за 2015 г. Кандидатът е отговорил в срока, 
определен от оценителната комисия, но е приложил ОПР и СБ единствено за 2016 г.  
Съгласно Условията за кандидатстване, ОПР и Счетоводен баланс се изискват от кандидата само 
веднъж и следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето 
им е основание за отхвърляне на проектното предложение. 
2. Кандидатът не е посочил никъде в проектното предложение код по КИД 2008, което не дава 
възможност да се прецени дали не попада в забранителния режим, съгласно Регламент (ЕС) № 
1407/2013. Оценителната комисия е изискала от кандидата да представи декларация за минимални 
помощи - Приложение III, коректно попълнена в т. 4а, тъй като в т.4 декларира, че извършва 
икономическа дейност, но не е посочен код на организациятя по КИД 2008; коректно попълнена в 
т.5 , където следва да се посочат кодовете на икономическа дейност на предприятието/ код по КИД 
2008/ и коректно попълнена в т.6, където следва да се посочи дейността на предприятието (от 
изброените в т. 4а), за която кандидатства по процедурата. Документът не е представен в указания 
от оценителната комисия срок. Оценителната комисия счита, че кандидатът не отговаря на 
изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 
1407/2013. 

143.  BG05M9OP001-
1.008-1216 

БК-ДИСТРИБУШЪН 
ООД (ЕИК: 101637403) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“.Съгласно изискванията, ако някой от задължителните 
индикатори не е включен в секция 8 от Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение 
ще бъде отхвърлено. 

144.  BG05M9OP001- МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
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1.008-1251 УРОМЕД-21 ООД (ЕИК: 
201199692) 

допустимост по процедурата, тъй като кандидатът не е представил изисканата от оценителната 
комисия Декларация на кандидата - Приложение IIa, коректно попълнена в т. 1, подписана от 
лицето, което е овластено да представлява кандидата, вписано в търговския регистър - Р.П.К. 
Кандидатът e отговорил в срока, определен от оценителната комисия, но не е представил коректно 
попълнена декларация, с декларирано обстоятелство в т. 1 от управиеля Р.П.К. Към проектното 
предложение има Декларация IIa на лицето, но тя е без декларирано обстоятелство в т.1. 
 Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че декларацията не е представена или не е 
попълнена коректно или не е подписана, тя ще бъде изискана от кандидата като пояснителна 
информация. Декларацията се изисква от кандидата само веднъж, и следва да се представи в срока, 
определен от оценителната комисия. Непредставянето на декларацията като пояснителна 
информация е основание за отхвърляне на проектното предложение. 

145.  BG05M9OP001-
1.008-1254 

"УНИВЕРСАЛ Ж" 
(Булстат: 105012737) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като 
целева група по проекта“. Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е 
включен в секция 8 от Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде 
отхвърлено. 
2. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови системи, практики и 
инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които е предвидена 
дейност "Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.", , 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. Това изискване 
е условие за допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до 
ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
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развитие на човешките ресурси и организация на труда“ е задължителен, тъй като в проектното 
предложение има предвидени дейности „Ремонт и оборудване на стационарни помещения (кухня 
и столова) за хранене и почивка на работниците" и "Закупуване на мобилни помещения тип 
„Контейнер“ за хранене и почивка на работниците.“. 

146.  BG05M9OP001-
1.008-1266 

ДЕМЕКС ГРУП ЕНД СПА 
РЕЗОРТС'' ООД (ЕИК: 
201356970) 

Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 2 точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (-84) : 1141 = (-  0,07) = (-2) точки 
Рентабилност = 43 : 1141 = 0,0377 = 3,77 % = 4 точки 
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = 2 точки 

147.  BG05M9OP001-
1.008-1267 

ВИКТОРИЯ КОНСУЛТ 
ЕТРОПОЛЕ ЕООД (ЕИК: 
204018720) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Кандидатът е представил ОПР и Счетоводен баланс за 2016 г. с празни стойности (всички полета 
са празни, без попълнени цифри). Оценителната комисия е изискала повторно коректно попълнени 
ОПР и СБ, но кандидатът не е отговорил в срока, определен от оценителната комисия. 
Съгласно Условията за кандидатстване, ОПР и Счетоводен баланс се изискват от кандидата само 
веднъж и следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето 
им е основание за отхвърляне на проектното предложение. 
2. Не може да се изчисли финансовия капацитет на кандидата, тъй като липсват данни в 
счетоводния баланс и ОПР. На това основание, оценителната комисия счита, че кандидатът не 
разполага с финансов капацитет. 

148.  BG05M9OP001-
1.008-1290 

"Буларко Инженеринг"  
ООД (ЕИК: 203243098) 

Кандидатът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
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2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на (-2) точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) =  (- 162) : 379= (- 0,43) = (-2) точки     
Рентабилност =  (- 225) : 379= (- 0,59)= (- 59,37) % = 0 точки 
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“  = 2 точки 

149.  BG05M9OP001-
1.008-1297 

ВЕСТА 91 ООД (ЕИК: 
030205580) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени двата задължителни, съгласно т. 7 
от Условията за кандидатстване, индикатора за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
"Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

150.  BG05M9OP001-
1.008-1316 

НИТЕКС-50 АД (ЕИК: 
121146415) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като кандидатът не е представил изисканото от оценителната 
комисия Нотариално заверено пълномощно за лицето, което е подписало с КЕП проектното 
предложение, в срока определен от комисията. 
Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че Формулярът за кандидатстване не е подписан 
поне от едно от лицата, които представляват кандидата или упълномощено лице, проектното 
предложение се отхвърля. На това основание, оценителната комисия, счита, че проектното 
предложение следва да бъде отхвърлено на етап административно съответствие и допустимост. 
Проектното предложение не е подписано с КЕП от представляващия дружеството или надлежно 
упълномощено от него лице. 

151.  BG05M9OP001-
1.008-1318 

КАРОЛИНА КОМЕРС 
ЕООД (ЕИК: 
127607004) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като кандидатът не е представил изисканите от оценителната 
комисия допълнително документи. В секция 12, към проектното предложение са приложени само 
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файловете на електронните подписи, но липсва съдържанието на документите. Оценителната 
комисия е отправила искане към кандидата да бъдат представени всички подкрепящи документи 
към проектното предложение. Кандидатът е отговорил, в срока поставен от оценителната комисия, 
но представените документи отново са подписани  с електронен подпис и са криптирани, което не 
позволява да бъде прочетено тяхното съдържание. 
Съгласно Условията за кандидатстване, документите се изискват от кандидата само веднъж, и 
следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
документите като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

152.  BG05M9OP001-
1.008-1319 

АГРОЛЕС - НИКОЛАЙ 
ЯНЧЕВ ЕТ (ЕИК: 
114620432) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Кандидатът не отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие 
с Регламент (ЕС) № 1407/2013. Съгласно представеното Удостоверение от НСИ по данни за 2015 г., 
кандидатът има Код по КИД-2008 01.11 “ Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и 
маслодайни семена”, която дейност попада в забранителния режими на помощ съгласно чл. 1, пар. 
1, буква б) на Регламента и Приложение І към ДФЕС; 
2. Кандидатът не е представил Нотариално заверено пълномощно за лицето, което е подписало с 
КЕП проектното предложение.  
Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че Формулярът за кандидатстване не е подписан 
поне от едно от лицата, които представляват кандидата или упълномощено лице, проектното 
предложение се отхвърля. На това основание, оценителната комисия, счита, че проектното 
предложение следва да бъде отхвърлено на етап административно съответствие и допустимост. 
Проектното предложение не е подписано с КЕП от представляващия дружеството или надлежно 
упълномощено от него лице. 

153.  BG05M9OP001-
1.008-1320 

ЙОНИ ДМ - ЙОНКО 
СТОИЛОВ ЕТ (ЕИК: 
831699193) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“. 
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Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

154.  BG05M9OP001-
1.008-1321 

НИКИ-2004 ЕООД 
(ЕИК: 104629326) 

 Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

155.  BG05M9OP001-
1.008-1323 

АСКАНИЯ КАСТИНГ 
ООД (ЕИК: 103139433) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като кандидатът не е представил изисканите от оценителната 
комисия допълнително документи. В секция 12, към проектното предложение са приложени само 
файловете на електронните подписи, но липсва съдържанието на документите. Оценителната 
комисия е отправила искане към кандидата да бъдат представени всички подкрепящи документи 
към проектното предложение. Кандидатът е отговорил, в срока поставен от оценителната комисия, 
но отново е приложил само файловете на електронните подписи, но не и съдържанието на самите 
документи. 
Съгласно Условията за кандидатстване, документите се изискват от кандидата само веднъж, и 
следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
документите като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

156.  BG05M9OP001-
1.008-1326 

„МИЛИЯ ДЖО” ЕООД 
(ЕИК: 131052633) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като кандидатът не е представил изисканото от оценителната 
комисия Нотариално заверено пълномощно за лицето, което е подписало с КЕП проектното 
предложение, в срока определен от комисията. 
Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че Формулярът за кандидатстване не е подписан 
поне от едно от лицата, които представляват кандидата или упълномощено лице, проектното 
предложение се отхвърля. На това основание, оценителната комисия, счита, че проектното 
предложение следва да бъде отхвърлено на етап административно съответствие и допустимост. 
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Проектното предложение не е подписано с КЕП от представляващия дружеството или надлежно 
упълномощено от него лице. 

157.  BG05M9OP001-
1.008-1331 

"Пауер продакт" ООД 
(ЕИК: 130006138) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1.  В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено; 
2. Кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия допълнително документи в 
срока, определен от комисията. Към проектното предложение не са представени: 
- Нотариално заверено пълномощно за лицето, което е подписало с КЕП проектното предложение с 
дата не по-късна от датата на подаване на проектното предложение; 
- Декларация на кандидата (Приложение ІІа) от единото лице, предстваляващо кандидата. Към 
проектното предложение е представена Декларация на кандидата (ПриложениеІІ), която се 
попълва в случай, че проектното предожение е подадено преди 15.04.2016 г., но в конкретния 
случай, проектното предложение е подадено 13.06.2016 г.; 
- Декларация на кандидата (Приложение ІІа) от второто лице, предстваляващо кандидата е 
некоректно попълнена в т.1, т. 5 и т. 6; 
- ОПР и Счетоводен баланс за 2015 г. и за периода от 01.01.2016 г. до последния приключил месец, 
преди датата на подаване на проектното предложение. Представените финансови отчети за 2016 г. 
са към 30.04.2016 г.; 
- Удостоверение за кодовете на икономическа дейност на предприятието, издадено от НСИ по 
данни за 2015 г.  Приложеното Удостоверение за кодовете на икономическа дейност на 
предприятието, издадено от НСИ е по данни за 2014 г.; 
- Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС за 
безопасност и здраве при работа", съгласно разпоредбите на чл. 17 от Наредба № 3 от 19 април 
2001 г. – подписан от поне едно от представляващите организацията лица.  
Съгласно Условията за кандидатстване, допълнителните документи се изискват от кандидата само 
веднъж, и следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето 
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на документите като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

158.  BG05M9OP001-
1.008-1344 

Прост ЕООД (ЕИК: 
203954129) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

159.  BG05M9OP001-
1.008-1347 

БАЛКАН СЪРВИСИС 
ООД (ЕИК: 131227851) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

160.  BG05M9OP001-
1.008-1348 

БИОВЕТ 72 ООД (ЕИК: 
200109966) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в направление: 
- Осигуряване на организиран транспорт от и до работното място, 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. Това изискване 
е условие за допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до 
ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и организация на труда“ е задължителен, тъй като в проектното 
предложение има предвидена дейност „Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до 
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и от работното място за заетите в "Биовет 72" ООД“. 

161.  BG05M9OP001-
1.008-1349 

ЗАИ АД (ЕИК: 
111004969) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Кандидатът не е представил изисканата от оценителната комисия Декларация на кандидата - 
Приложение IIa, коректно попълнена в т. 1, т. 5 и т.6, подписана от всички лица, които са овластени 
да представляват кандидата, независимо дали гo представляват заедно и/или поотделно, 
членовете на управителни и надзорни органи и други лица, които имат правомощия да упражняват 
контрол при вземането на решения от тези органи, и са вписани в търговския регистър.  
Кандидатът не отговорил в срока, определен от оценителната комисия. Към проектното 
предложение има единствено Декларация IIa, подписана от лицата, представляващи кандидата. 
Липсва Декларация на кандидата - Приложение IIa, попълнена и подписана лицата, 
представляващи две от юридическите лица, членове на Съвета на директорите. 
Съгласно Условията за кандидатстване, декларацията се изисква от кандидата само веднъж, и 
следва да се представи в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
декларацията като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

162.  BG05M9OP001-
1.008-1356 

Сави-Алми ЕООД (ЕИК: 
203507637) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

163.  BG05M9OP001-
1.008-1359 

БОДЕНТ - 
ИНДИВИДУАЛНА 
ПРАКТИКА ЗА 
ПЪРВИЧНА 
МЕДИЦИНСКА 
ДЕНТАЛНА ПОМОЩ 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за резултат - 
„Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд“ е с целева 
стойност 0. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в някои от следните направления: 
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ЕООД (ЕИК: 
201712141) 

- Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция 
и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, 
свързани с подобряване условията на труд ; 
- Закупуване на ЛПС и/или специално работно облекло; 
- Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с 
индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и 
предотвратяване, 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд”.  
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът "Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд " е задължителен, тъй като в проектното предложение 
има предвидена дейност "Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване 
професионалния и здравния статус на работниците и служителите чрез осигуряване на средства за 
колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на 
съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване 
условията на труд ", "Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване 
професионалния и здравния статус на работниците и служителите чрез закупуване на лични 
предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло" и "Осигуряване на безопасни и 
здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и 
служителите чрез обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за 
здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното 
ограничаване и предотвратяване", но индикаторът е остойностен със стойност „0“ в секция 8 от 
Формуляра. 

164.  BG05M9OP001-
1.008-1363 

СТРИМОН СПА АД 
(ЕИК: 200271256) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия ОПР и 
Счетоводен баланс за 2016 г. Липсата на финансови документи за 2016 г. не позволява да се изчисли 
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финансовия капацитет на кандидата, съгласно Методиката за оценка на финансовия капацитет на 
кандидати по ОП РЧР 2014-2020. 

165.  BG05M9OP001-
1.008-1365 

АДЕЛАЗ ЕООД (ЕИК: 
202416056) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени двата задължителни, съгласно т. 7 
от Условията за кандидатстване, индикатора за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
"Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

166.  BG05M9OP001-
1.008-1366 

ТУРБО-С ЕООД (ЕИК: 
105587079) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Кандидатът не е представил изисканата от оценителната комисия Декларация на кандидата - 
Приложение IIa, коректно попълнена в т. 1,  подписана от всички лица, които са овластени да 
представляват кандидата, независимо дали гo представляват заедно и/или поотделно  и са вписани 
в търговския регистър.  
 
Съгласно Условията за кандидатстване, декларацията се изисква от кандидата само веднъж, и 
следва да се представи в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
декларацията, коректно попълнена като пояснителна информация е основание за отхвърляне на 
проектното предложение. 

167.  BG05M9OP001-
1.008-1398 

ПИРИНСКИ БОР - 
АВРАМОВИ ООД (ЕИК: 
203479885) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия 
допълнително документи, в рамките на посоченият срок. Към проектното предложение не са 
приложени: 
1. Нотариално заверено пълномощно за лицето, което е подписало с КЕП проектното предложение, 
с дата не по-късна от датата на подаване на проектното предложениее; 
2. ОПР и Счетоводен баланс за периода от 01.01.2016 г. до последния приключил месец, преди 
датата на подаване на проектното предложение. Липсата на финансови документи за текущата 
година не позволява да се изчисли финансовия капацитет на кандидата, съгласно Методиката за 
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оценка на финансовия капацитет на кандидати по ОП РЧР 2014-2020 г.; 
3. Удостоверение за кодовете на икономическа дейност на предприятието (основна икономическа 
дейност и допълнителна икономическа дейност), издадено от НСИ по данни за 2015 г.; 
Съгласно Условията за кандидатстване, допълнителни документи се изискват от кандидата само 
веднъж, и следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето 
на документите като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

168.  BG05M9OP001-
1.008-1401 

„Булмаркет Рейл 
Карго” ЕООД (ЕИК: 
203336022) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия 
допълнително документи, в рамките на посоченият срок. Към проектното предложение не са 
приложени: 
1. Нотариално заверено пълномощното за  лицето, което е подписало с КЕП проектното 
предложение - представен е само електронния подпис, а липсва съдържанието на документа;   
2. Автобиографията на ръководителя на проекта (Приложение І) - представен е само електронния 
подпис, а липсва съдържанието на документа;   
3. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия 
(Приложение V), подписана от поне едно от представляващите кандидата лица;   
4. ОПР и Счетоводен баланс за последната и текущата финансови години - сканирани и прикачени в 
ИСУН- представен е само електронния подпис, а липсва съдържанието на документа;  
5. Удостоверение за кодовете на икономическа дейност на предприятието (основна икономическа 
дейност и допълнителна икономическа дейност), издадено от НСИ по данни за 2015 година - 
представен е само електронния подпис, а липсва съдържанието на документа; 
6. Утвърдена програма за минимизиране на риска – подписана от поне едно от представляващите 
организацията лица и Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се 
използват ЛПС за безопасност и здраве при работа, съгласно разпоредбите на чл. 17 от Наредба № 
3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на 
работещите при използване на ЛПС на работното място – подписан от поне едно от 
представляващите организацията лица - представен е само електронния подпис, а липсва 
съдържанието на документа. 



 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 

 

 

86 
BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ 

  

№ по 
ред 

Рег. Номер 
Проект 

Кандидат Основание за отхвърляне 

Съгласно Условията за кандидатстване, допълнителни документи се изискват от кандидата само 
веднъж, и следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето 
на документите като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

169.  BG05M9OP001-
1.008-1422 

"Р и Р ИНЖЕНЕРИНГ 
КОНСУЛТ" ООД (ЕИК: 
131166590) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. Заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - „Заети лица, вкл. 
самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“ е с целева стойност 0. 
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“ е остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 
2. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и 
здравословни условия на труд“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в някои от следните направления: 
- Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция 
и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, 
свързани с подобряване условията на труд ; 
- Закупуване на ЛПС и/или специално работно облекло; 
- Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с 
индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и 
предотвратяване, 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд”. Това изискване е условие за допустимост на 
проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от 
оценителната комисия. 
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В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и 
здравословни условия на труд“ е задължителен, тъй като в проектното предложение има 
предвидена дейност „Дейност за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд, 
чрез осигуряване на средства за колективна и лична защите и обучение на на работниците и 
служителите относно специфичните рискове за здравето“. 
3. Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 2 точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = - 1 : 1 834 = - 0,0005 =  
= - 2 т.                  
Рентабилност = 64 : 1 834 = 0,035 х 100 = 3,5 % = 4 т.        
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“  = 2 точки    

170.  BG05M9OP001-
1.008-1426 

ГАРАНТ-ТУРИСТ - С.И 
В. ЕООД (ЕИК: 
102172658) 

Кандидатът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 2 точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = 4 744 151 : 13 199 925 = 0, 36 = 2 т.              
             
Рентабилност = - 385 453 : 13 199 925 = - 0,029 х 100 = - 2,9 % = 0 т.        
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ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = 2 точки  

171.  BG05M9OP001-
1.008-1428 

ОТОРАМ-90 ООД (ЕИК: 
831506893) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия 
допълнително документи, в рамките на посоченият срок. Към проектното предложение не са 
приложени: 
1. Декларация на кандидата (ПРИЛОЖЕНИЕ II А), коректно попълнена в т. 1, т. 5 и т.6, подписана от 
лицето, което представлява кандидата, съгласно данните в ТР; 
2. Автобиография на ръководителя на проекта, посочен в т. 9 Екип (Приложение 1), коректно 
попълнена, съгласно приложения към Условията за кандидатстване образец; 
3. Утвърдена програма за минимизиране на риска, подписана от поне едно от представляващите 
организацията лица. 
Съгласно Условията за кандидатстване, документите се изисква от кандидата само веднъж, и следва 
да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на изисканите 
документи като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното предложение. 

172.  BG05M9OP001-
1.008-1446 

"МАРИО-73" ЕООД 
(ЕИК: 108693493) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

173.  BG05M9OP001-
1.008-1449 

ЕКО-ХИДРО-90 ООД 
(ЕИК: 112580619) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в направление: 
- Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и 
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оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др., 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. Това изискване 
е условие за допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до 
ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и организация на труда“ е задължителен, тъй като в проектното 
предложение има предвидена дейност „Осигуряване на социални придобивки за работещите, 
включващи оборудване на помещения за отдих, хранене и почивка“. 

174.  BG05M9OP001-
1.008-1453 

СИНХРОН ООД (ЕИК: 
115124777) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - „Заети 
лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“ е с целева стойност 0. 
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“ е остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 

175.  BG05M9OP001-
1.008-1459 

ДИАГНОСТИЧНО-
КОНСУЛТАТИВЕН 
ЦЕНТЪР 1 - ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО ЕООД (ЕИК: 
104120553) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени двата задължителни, съгласно т. 7 
от Условията за кандидатстване, индикатора за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
"Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

176.  BG05M9OP001-
1.008-1465 

МАКИЗ ООД (ЕИК: 
200621272) 

Кандидатът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
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стабилност на кандидата е оценена в размер на (- 2) точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (- 846) : 14 270 = - 0,06 = - 2 т.              
             
Рентабилност = (- 61) : 14 270 = (- 0,0042) х 100 = - 0,42 % = 0 т.        
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = (- 2) точки   

177.  BG05M9OP001-
1.008-1467 

ИВАН ИВАНОВ - 
МАЦДИВ ЕТ (ЕИК: 
111042674) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - 
„Предприятия, получили подкрепа“ е с целева стойност 0. 
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, получили подкрепа“ е 
остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 

178.  BG05M9OP001-
1.008-1469 

ДИАГНОСТИЧНО-
КОНСУЛТАТИВЕН 
ЦЕНТЪР 1 - ГАБРОВО 
ЕООД (ЕИК: 
107507181) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени двата задължителни, съгласно т. 7 
от Условията за кандидатстване, индикатора за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
"Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

179.  BG05M9OP001-
1.008-1471 

ДЕГА КОМЕРС ЕООД 
(ЕИК: 126730114) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 
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180.  BG05M9OP001-
1.008-1474 

АМИГО-2007 ЕООД 
(ЕИК: 126721357) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. Кандидатът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за 
оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014 – 2020 г.“ 
2. Кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия допълнително документи, в 
рамките на посоченият срок - Счетоводен баланс за 2016  г., за периода от 01.01.2016 г. до 
последният приключил месец, преди подаването на проектното предложение. Липсата на 
Счетоводен баланс за текущата година не позволява да се изчисли финансовият капацитет на 
кандитата, съгласно Методиката за оценка на финансовия капацитет. 

181.  BG05M9OP001-
1.008-1486 

ТУРИСТ ЕООД (ЕИК: 
104110979) 

Кандидатът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 0 точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = - 431 : 229 = - 1,8 =  - 2 т.              
             
Рентабилност = 1 : 229 = 0,0043 х 100 = 0,43 % = 2 т.        
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = 2 точки      

182.  BG05M9OP001-
1.008-1497 

ХОСПИС МАРИНЕЛА 
2008 ООД (ЕИК: 
200162545) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия 
допълнително документи: 
1. Счетоводен баланс за текущата 2016 финансова година. Липсата на Счетоводен баланс за 2016 г. 
не позволява да се оцени финансовия капацитет на кандидата, съгласно „Методика за оценка на 
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финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“; 
2. Удостоверение за кодовете на икономическа дейност на предприятието (основна икономическа 
дейност и допълнителна икономическа дейност), издадено от НСИ по данни за 2015 година; 
3. Утвърдена от работодателя програма за минимизиране на риска - подписана от поне едно от 
представляващите организацията лица. Представена  е  "Оценка на риска за здравето и 
безопасността на работещите в ХОСПИС МАРИНЕЛА 2008 ООД", изготвена през 2011 г. от Службата 
по трудова медицина, обслужваща предприятието. Документът не е утвърден от работадателя; 
4. Утвърден списък на ЛПС.  Кандидатът е представил "Списък на работните места в ХОСПИС 
МАРИНЕЛА 2008 ООД, на която бе предоставена възможност за извършване на Оценка на риска за 
здравето и безопасността на работещите" в рамките на Оценката на риска, който не отговаря на 
посочените в Условията за кандидатстване изисквания. 
Съгласно Условията за кандидатстване, документите се изисква от кандидата само веднъж, и следва 
да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на изисканите 
документи като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното предложение. 

183.  BG05M9OP001-
1.008-1498 

ГЛАСКО ООД (ЕИК: 
125540592) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не са заложени двата задължителни, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатора за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и "Заети лица, вкл. 
самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 
2. В проектното предложение не са включени двата задължителни елемента за лицата над 54 
годишна възраст в допустима дейност 1 от Условията за кандидатстване. 
В проектното предложение е включена дейност 1, а именно "Въвеждане на специализиран софтуер 
за развитие на Човешките ресурси" и в целевата група по проекта има лица над 54 г. възраст. 
Съгласно Условията за кандидатстване, кандидатът задължително трябва да включи следните 
елементи в цитираната дейност: 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
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работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години); 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение не са включени двата 
задължителни елемента за лицата над 54 годишна възраст.  

184.  BG05M9OP001-
1.008-1501 

АУРОРА ЕАД (ЕИК: 
103985593) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Кандидатът не е представил изисканата от оценителната комисия Декларация на кандидата - 
Приложение IIa, коректно попълнена в т. 1, т. 5 и т.6, подписана от всички лица, които са овластени 
да представляват кандидата, независимо дали гo представляват заедно и/или поотделно, 
членовете на управителни и надзорни органи, вписани в търговския регистър. Кандидатът не е 
отговорил в срока, определен от оценителната комисия. Към проектното предложение има 
единствено Декларация IIa, подписана от лицето, представляващо кандидата, но не е коректно 
попълнена в т. 1. Липсва Декларация на кандидата - Приложение IIa, попълнена и подписана от 
членовете на съвета на директорите. 
Съгласно Условията за кандидатстване, декларацията се изисква от кандидата само веднъж, и 
следва да се представи в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
декларацията като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 
 

185.  BG05M9OP001-
1.008-1520 

Студио Даел - 
Мирослава Мерекьова 
ЕТ (ЕИК: 121424569) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като кандидатът не е представил изисканите от оценителната 
комисия допълнително документи в рамките на посоченият срок, а именно: 
1.  Декларация на кандидата - Приложение IІa. Към проектното предложение е представена 
Декларация на кандидата (Приложение ІІ), което е приложимо за кандидати, подали проектни 
предложения преди 15.04.2016 г. В конкретния случай, проектното предложение е подадено на 
14.06.2016 г.; 
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2. ОПР и Счетоводен баланс за периода от 01.01.2016 г. до последния приключил месец, преди 
датата на подаване на проектното предложение. ОПР и Счетоводен баланс следва да са подписани 
от съставител и ръководител и подпечатани. Към проектното предложение са представени ОПР и 
Счетоводен баланс само за 2015 г. 
Съгласно Условията за кандидатстване, допълнителните документи се изисква от кандидата само 
веднъж, и следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето 
на докълнителните документи като пояснителна информация е основание за отхвърляне на 
проектното предложение. 

186.  BG05M9OP001-
1.008-1526 

АГРОФЕРМ EООД 
(ЕИК: 126640948) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл.  самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

187.  BG05M9OP001-
1.008-1528 

ИНТЕР - ТРАВЕЛ ООД 
(ЕИК: 812091332) 

Кандидатът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 1 точка, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = 2 168 : 8 723 = 0,25 = 1 т.                     
Рентабилност = - 678 : 8 723 = - 0,077 х 100 = - 7,7 % = 0 т.        
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = 1 точка   

188.  BG05M9OP001-
1.008-1531 

БИЛД ГАРД ЕООД 
(ЕИК: 201946055) 

Кандидатът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
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2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на (- 2) точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = - 95 : 43 = - 2,2 = - 2 т.              
             
Рентабилност = - 3 : 43 = - 0, 069 х 100 = - 6,9 % = 0 т.        
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = (- 2) точки      

189.  BG05M9OP001-
1.008-1532 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ ЗА  ПНЕВМО-
ФТИЗИАТРИЧНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ-СТАРА 
ЗАГОРА ЕООД (ЕИК: 
000812172) 

Кандидатът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на (- 2) точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = - 134 : 333 = - 0,40  = -2 т.                      
Рентабилност = - 42 : 333 = - 0,126 х 100 = - 12,6 % = 0 т.        
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = (- 2) точки   

190.  BG05M9OP001-
1.008-1548 

ТРАНСКОМ  С. А. ООД 
(ЕИК: 111035150) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
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дейности в някои от следните направления: 
- Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция 
и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, 
свързани с подобряване условията на труд ; 
- Закупуване на ЛПС и/или специално работно облекло, 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд”. Това изискване е условие за допустимост на 
проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от 
оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и 
здравословни условия на труд“ е задължителен, тъй като в проектното предложение има 
предвидена дейност „Осигуряване на средства за колективна защита, чрез модернизация, 
реконструкция и обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и 
съоръжения за подобряване условията на труд“ и дейност "Закупуване на ЛПС и специално работно 
облекло". 

191.  BG05M9OP001-
1.008-1553 

ИПСУМ-
СТРОИТЕЛСТВО ЕООД 
(ЕИК: 203169299) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в направление: 
- Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др., 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. Това изискване 
е условие за допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до 
ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и организация на труда“ е задължителен, тъй като в проектното 
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предложение има предвидена дейност „Осигуряване на място за отдих и почивка на обектите на 
"ИПСУМ- Строителство" ЕООД“. 

192.  BG05M9OP001-
1.008-1572 

Якобс Дау Егберт Опс 
БГ ЕООД (ЕИК: 
203439129) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като 
целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 
2. Заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили 
подкрепа“ е с целева стойност 0. 
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, получили подкрепа“ е 
остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 
3. в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови системи, практики и 
инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в някои от следните направления: 
- Осигуряване на организиран транспорт от и до работното място; 
- Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др., 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. Това изискване 
е условие за допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до 
ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
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развитие на човешките ресурси и организация на труда“ е задължителен, тъй като в проектното 
предложение има предвидена дейност „Осигуряване на организиран транспорт до и от работното 
място“ и дейност "Закупуване на оборудване и осъществяване на ремонт на място за хранене". 
 

193.  BG05M9OP001-
1.008-1588 

Исток ООД (ЕИК: 
175212178) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
В секция 12, към първоначално подаденото проектно предложение, са прикачени само файловете 
на електронните подписи, но липсва съдържанието на подкрепящите документи. Оценителната 
комисия е отправила искане до кандидата за представяне на всички първоначално приложени 
документи в секция 12. Кандидатът е изпратил отговор в рамките на посочения от комисията срок, 
като отново е приложил само файловете на електронните подписи, без съдържанието на самите 
документи.  
Съгласно Условията за кандидатстване, подкрепящите документи се изискват от кандидата само 
веднъж, и следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето 
на  подкрепящите  документи е основание за отхвърляне на проектното предложение.  

194.  BG05M9OP001-
1.008-1594 

ПЛАСЕКА ЕООД 
(Булстат: 816094126) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в някои от следните направления: 
- Организиране на работното време и работния процес; 
- Осигуряване на организиран транспорт от и до работното място; 
- Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др., 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. Това изискване 
е условие за допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до 
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ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и организация на труда“ е задължителен, тъй като в проектното 
предложение има предвидени дейности „Оптимизация на работните процеси“, "Осигуряване на 
организиран транспорт от работодателя до и от работното място" и "Осигуряване на стая за храна и 
почивка и място на открито за краткотраен отдих". 
 

195.  BG05M9OP001-
1.008-1597 

ХЕДОН ЕООД (ЕИК: 
203579259) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
Проектното предложение е подписано с електронен подпис на К. Д. Б., а дружеството се 
представлява само от Х. И. Д. - управител. От кандидата е изискано да представи Нотариално 
заверен документ за упълномощаване на лицето К. Д. Б., подписало с електронен подпис 
проектното предложение. Кандидатът не е изпратил отговор в срока, поставен от оценителната 
комисия. 
Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че Формулярът за кандидатстване не е подписан 
поне от едно от лицата, които представляват кандидата или упълномощено лице, проектното 
предложение се отхвърля. На това основание, оценителната комисия, счита, че проектното 
предложение следва да бъде отхвърлено на етап административно съответствие и допустимост. 
Проектното предложение не е подписано с КЕП от представляващия дружеството или надлежно 
упълномощено от него лице. 

196.  BG05M9OP001-
1.008-1606 

НИК 47 ЕООД (ЕИК: 
115750749) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Кандидатът не е представил изисканата от оценителната комисия Декларация на кандидата - 
Приложение IIa, коректно попълнена в т. 1 и т.6, подписана от всички лица, които са овластени да 
представляват кандидата, независимо дали гo представляват заедно и/или поотделно, членовете на 
управителни и надзорни органи и са вписани в търговския регистър. Кандидатът не отговорил в 
срока, определен от оценителната комисия. Към проектното предложение е приложена 
Декларация IIa, подписана от лицето, представляващо кандидата, но същата не е коректно 
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попълнена в т. 1 и т. 6. 
Съгласно Условията за кандидатстване, декларацията се изисква от кандидата само веднъж, и 
следва да се представи в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
декларацията като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 
2. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

197.  BG05M9OP001-
1.008-1614 

"Климатроник" ЕООД 
(ЕИК: 175340669) 

Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 1 точка, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = 775 : 7 271 = 0,11 = 1 т.                  
Рентабилност = - 617 : 7 271 = - 0,084 х 100 = - 8,4 % = 0 т.        
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = 1 точка     

198.  BG05M9OP001-
1.008-1618 

В Х В ООД (ЕИК: 
123655444) 

Кандидатът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 2 точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
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Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = 1 242 271 : 3 293 130= = 0,38 = 2 т. 
             
Рентабилност = - 597 662 : 3 293 130 = - 0,181 х 100 =  - 18,1%  = 0 т.       
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = 2 точки      

199.  BG05M9OP001-
1.008-1629 

ТРАКИЯ - ДЕРИ ООД 
(ЕИК: 825372728) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
Проектното предложение е подписано с електронен подпис на В. М. П., а дружеството се 
представлява само от Й. Т. - управител. От кандидата е изискано да представи Нотариално заверен 
документ за упълномощаване на лицето В. М. П., подписало с електронен подпис проектното 
предложение. Кандидатът е изпратил отговор, към който е прикачил сканирано копие от 
пълномощно на лицето В. М. П. и текстът на документа   дава права на упълномощеното лице да 
представлява дружеството пред Управляващия орган, но датата на нотариалната заверка е след 
подаването на проектното предложение. 
Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че Формулярът за кандидатстване не е подписан 
поне от едно от лицата, които представляват кандидата или упълномощено лице, проектното 
предложение се отхвърля. На това основание, оценителната комисия, счита, че проектното 
предложение следва да бъде отхвърлено на етап административно съответствие и допустимост. 
Проектното предложение не е подписано с КЕП от представляващия дружеството или надлежно 
упълномощено от него лице. 

200.  BG05M9OP001-
1.008-1630 

ВТОРА 
МНОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД 
(ЕИК: 000689022) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - 
„Предприятия, получили подкрепа“  е с целева стойност 0. 
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, получили подкрепа“ е 
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остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 

201.  BG05M9OP001-
1.008-1632 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ 
АД (ЕИК: 200101236) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не са включени двата задължителни елемента за лицата над 54 
годишна възраст в допустима дейност 1 от Условията за кандидатстване. 
В проектното предложение е включена дейност 1, а именно дейност "Внедряване на съвременна 
методология и процеси по управление на човешките ресурси" и дейност "Внедряване на 
информационна система за управление на човешките ресурси и система за управление на 
работните часове", и в целевата група по проекта има лица над 54 г. възраст. Съгласно Условията за 
кандидатстване, кандидатът задължително трябва да включи следните елементи в цитираната 
дейност: 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години); 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение не са включени двата 
задължителни елемента за лицата над 54 годишна възраст.  
2. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като 
целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 
3. Заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили 
подкрепа“ е с целева стойност 0. 
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, получили подкрепа“ е 
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остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 

202.  BG05M9OP001-
1.008-1634 

"МНОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ-РУСЕ" АД 
(ЕИК: 117505556) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са включени двата задължителни елемента за 
лицата над 54 годишна възраст в допустима дейност 1 от Условията за кандидатстване. 
В проектното предложение е включена дейност 1, а именно "Разработване,въвеждане и 
адаптиране на иновативна система за развитие на човешките ресурси в МБАЛ-Русе АД" и в целевата 
група по проекта има лица над 54 г. възраст. Съгласно Условията за кандидатстване, кандидатът 
задължително трябва да включи следните елементи в цитираната дейност: 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години); 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение не са включени двата 
задължителни елемента за лицата над 54 годишна възраст.  

203.  BG05M9OP001-
1.008-1647 

МАГДАЛЕНА-2006 - 
ИВЕЛИНА ПАВЛИНОВА 
ЕТ (ЕИК: 106613185) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия 
допълнително документи, в срока посочен от комисията. Към проектното предложение не е 
представен ОПР за 2016 г. подписан поне от едно от представляващите кандидата лица. 

204.  BG05M9OP001-
1.008-1648 

ЕТ "ЕЛЕКТРА - 
ДИМИТЪР 
ДИМИТРОВ" (ЕИК: 
040544796) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не са заложени двата задължителни, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатора за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и "Заети лица, вкл. 
самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 
2. Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са включени двата задължителни елемента за 
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лицата над 54 годишна възраст в допустима дейност 1 от Условията за кандидатстване. 
В проектното предложение е включена дейност 1, а именно "Създаване на специализиран софтуер 
за съвместяване на професионални и семейни задължения. Гъвкави форми на заетост във фирма ЕТ 
"ЕЛЕКТРА - ДИМИТЪР ДИМИТРОВ" и в целевата група по проекта има лица над 54 г. възраст. 
Съгласно Условията за кандидатстване, кандидатът задължително трябва да включи следните 
елементи в цитираната дейност: 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години); 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение не е включен един от двата 
задължителни елемента за лицата над 54 годишна възраст, а именно - "Въвеждане на практики за 
удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 години)". 

205.  BG05M9OP001-
1.008-1669 

КРИСТАЛ - ГЛАС ЕООД 
(ЕИК: 127523031) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени двата задължителни, съгласно т. 7 
от Условията за кандидатстване, индикатора за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
"Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

206.  BG05M9OP001-
1.008-1676 

ЦЕНТРАЛЕН 
ДЕПОЗИТАР АД  / ЦД 
АД/ (ЕИК: 121142712) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. Кандидатът не е представил, както първоначално, така и след допълнително изискване от 
комисията, Декларации на кандидата, попълнени по образец (Приложение ІІа) и подписани от всяко 
едно от лицата, които са овластени да представляват кандидата, независимо дали гo представляват 
заедно и/или поотделно, членовете на управителни и надзорни органи и други лица, които  са 
вписани в търговския регистър. Декларации на кандидата, попълнени по образец (Приложение ІІ а) 
не са представени от всички членове на Съвета на директорите; 
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2. Кандидатът не е представил изисканата допълнително от комисията Програма за минимизиране 
на риска, утвърдена от работодателя на предприятието (утвърдена и подписана от 
представляващото организацията лице). Към проектното предложение, кандидатът е представил 
Препоръки на СТМ за осигуряване на ЗБУТ и минимизиране на риска на работещите, подписани от 
административен директор на Служба по трудова медицина. 

207.  BG05M9OP001-
1.008-1678 

"АУТО РИПЕЪР - БМ" 
ЕООД (ЕИК: 
200526365) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия 
допълнително документи в срока, определен от комисията. Към проектното предложение не е 
представена Автобиография на ръководителя на проекта (Приложение І), по процедура "Добри и 
безопасни условия на труд". Приложената автобиография е по процедура "Ново работно място".  
Съгласно Условията за кандидатстване, Автобиографията на ръководителя на проекта (Приложение 
І) се изисква от кандидата само веднъж, и следва да се представи в срока, определен от 
оценителната комисия. Непредставянето на Автобиографията на ръководителя на проекта 
(Приложение І) като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

208.  BG05M9OP001-
1.008-1697 

"РОДОПЧАНКА ХДФМ" 
ЕООД (ЕИК: 
120581329) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

209.  BG05M9OP001-
1.008-1699 

ПАУЪР ТИЙМ ГАЗ 
ЕООД (ЕИК: 
121282041) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
Съгласно справка в ТР, кандидатът се представлява от всеки двама от управителите, заедно. 
Приложените в секция 12 подкрапящи документи са подписани само от един от управителите. 
Оценителната комисия е изискала: 
-  Декларация за минимални и държавни помощи (Приложение III), подписана поне от двамата 
управители, които представляват заедно фирмата.   
- Декларация за предоставяне на данни от НСИ (Приложение IV), подписана поне от двамата 
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управители, които представляват заедно фирмата.   
- Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия 
(Приложение V), подписана поне от двамата управители, които представляват заедно фирмата.   
- Удостоверение за кодовете на икономическа дейност на предприятието (основна икономическа 
дейност и допълнителна икономическа дейност), издадено от НСИ по данни за 2015 г. 
(представеното е по данни за 2014 г.). 
Кандидатът е представил изисканите документи в срок, подписани от същият управител, както при 
подаването на проектното предложение. 

210.  BG05M9OP001-
1.008-1700 

МАВЕЛ ПРИМ ЕООД 
(ЕИК: 202313978) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в някои от следните направления: 
- Закупуване на ЛПС и/или специално работно облекло; 
- Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с 
индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и 
предотвратяване, 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд”. Това изискване е условие за допустимост на 
проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от 
оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и 
здравословни условия на труд“ е задължителен, тъй като в проектното предложение има 
предвидени дейности „Закупуване на ЛПС и СРО“ и "Обучение на работниците и служителите за 
специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и 
средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване". 

211.  BG05M9OP001- БАЛКАН АД (ЕИК: Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
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1.008-1711 820194079) допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

212.  BG05M9OP001-
1.008-1713 

ГЕНЕТИЧНА И 
МЕДИКО-
ДИАГНОСТИЧНА 
ЛАБОРАТОРИЯ ГЕНИКА 
ООД (ЕИК: 131110734) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в направление: 
- Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др., 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. Това изискване 
е условие за допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до 
ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и организация на труда“ е задължителен, тъй като в проектното 
предложение има предвидена дейност „Осигуряване на социални придобивки за работещите“. 

213.  BG05M9OP001-
1.008-1714 

ФБ ГРУП ЕООД (ЕИК: 
202605249) 

Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Представен е Счетоводен баланс и ОПР за 2016 г. на кандидата “ФБ ГРУП“ЕООД, в който данните за 
печалба/загуба са нулеви, въз основа на което не може да се изчисли индикатора рентабилност и 
съответно финансовата стабилност на кандидата.  

214.  BG05M9OP001-
1.008-1731 

СЕЛТ ООД (ЕИК: 
825327640) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът не е представил изисканите допълнително Декларация на 
кандидата (Приложение ІІ а), коректно попълнена в т. 1 и т. 6, подписана от всички лица, които са 
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овластени да представляват кандидата, независимо дали гo представляват заедно и/или поотделно. 
Съгласно Условията за кандидатстване, декларацията се изисква от кандидата само веднъж, и 
следва да се представи в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
декларацията като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

215.  BG05M9OP001-
1.008-1747 

ЗЪРНО ЕООД (ЕИК: 
124048924) 

Кандидатът не отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1407/2013. Съгласно представеното Удостоверение от НСИ по данни за 2015 г., 
кандидатът има Код по КИД-2008 01.11 “ Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и 
маслодайни семена”, която дейност попада в забранителния режими на помощ съгласно чл. 1, пар. 
1, буква б) на Регламента и Приложение І към ДФЕС. 

216.  BG05M9OP001-
1.008-1750 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
БОЛНИЦА ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ-
БАНКЯ АД (ЕИК: 
130287411) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като 
целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 
2. Кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия допълнително документи в 
срок: 
- Декларация на кандидата (Приложение ІІ а) коректно попълнена от лицата, които са овластени да 
представляват кандидата и членовете на Съвета на директорите; 
- ОПР и Счетоводен баланс за периода от 01.01.2016 г. до последния приключил месец, преди 
датата на подаване на проектното предложение; 
- Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС за 
безопасност и здраве при работа, съгласно разпоредбите на чл. 17 от Наредба № 3 от 19 април 2001 
г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при 
използване на ЛПС на работното място – подписан от поне едно от представляващите 
организацията лица. 
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217.  BG05M9OP001-
1.008-1753 

КАСТЕЛО-ГАБРОВО-
МАРИН КУНЕВ - 
БОГДАНА КУНЕВА ЕТ 
(ЕИК: 107538294) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Проектното предложение е подписано с електронен подпис на А.Г. А., а кандидатът се 
представлява само от Б. С. К. От кандидата е изискано да представи Нотариално заверен документ 
за упълномощаване на лицето А.Г. А., подписало с електронен подпис проектното предложение. 
Кандидатът е изпратил отговор, към който е прикачил сканирано копие от пълномощно на лицето 
А.Г. А., но датата на нотариалната заверка е след датата на подаване на проектното предложение.  
Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че Формулярът за кандидатстване не е подписан 
поне от едно от лицата, които представляват кандидата или упълномощено лице, проектното 
предложение се отхвърля. На това основание, оценителната комисия, счита, че проектното 
предложение следва да бъде отхвърлено на етап административно съответствие и допустимост. 
Проектното предложение не е подписано с КЕП от представляващия дружеството или надлежно 
упълномощено от него лице. 
 2. Заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - „Заети лица, вкл. 
самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“ е с целева стойност 0. 
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“ е остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 
 

218.  BG05M9OP001-
1.008-1754 

"АНТОНИС - 06" ЕООД 
(ЕИК: 160118068) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
Проектното предложение е подписано с електронен подпис на Р. С. М., а дружеството се 
представлява само от В. А. С. - управител. От кандидата е изискано да представи Нотариално 
заверен документ за упълномощаване на лицето Р. С. М., подписало с електронен подпис 
проектното предложение. Кандидатът е изпратил отговор, към който е прикачил сканирано копие 
от пълномощно на лицето Р. С. М., но текстът на документа не дава права на упълномощеното лице 
да представлява дружеството пред Управляващия орган, а само пред органите на НАП и НОИ.  
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Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че Формулярът за кандидатстване не е подписан 
поне от едно от лицата, които представляват кандидата или упълномощено лице, проектното 
предложение се отхвърля. На това основание, оценителната комисия, счита, че проектното 
предложение следва да бъде отхвърлено на етап административно съответствие и допустимост. 
Проектното предложение не е подписано с КЕП от представляващия дружеството или надлежно 
упълномощено от него лице. 

219.  BG05M9OP001-
1.008-1761 

ТРЕЙС-ИПОМА АД 
(ЕИК: 121016514) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
Проектното предложение е подписано с електронен подпис на Г. Х. В., а дружеството се 
представлява само от Д. И. Д.  От кандидата е изискано да представи Нотариално заверен документ 
за упълномощаване на лицето Г. Х. В., подписало с електронен подпис проектното предложение. 
Кандидатът е изпратил отговор, към който е прикачил сканирано копие от пълномощно на лицето Г. 
Х. В. и текстът на документа дава права на упълномощеното лице да представлява дружеството 
пред Управляващия орган, но датата на нотариалната заверка е 22.07.2016 г., т.е с дата по - късна от 
датата на подаване на проектното предложение /14.06.2016г./.  Упълномощителят се е възползвал 
от възможността за потвърждаване на действие, извършено без представителна власт, съгласно чл. 
30 от АПК, но не е спазен тридневния срок за потвърждаването съгласно чл. 30 от АПК. 

220.  BG05M9OP001-
1.008-1776 

КОМПЛЕКСЕН 
ОНКОЛОГИЧЕН 
ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО ЕООД (ЕИК: 
104524994) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Кандидатът не е представил изисканата от оценителната комисия Декларация на кандидата - 
Приложени IIa, коректно попълнена в т. 1, подписана от лицето, което е овластено да представлява 
кандидата, съгласно данните вписани в търговския регистър. 
Съгласно Условията за кандидатстване, декларацията се изисква от кандидата само веднъж, и 
следва да се представи в срока, определен от оценителната комисия. Декларация на кандидата 
(Приложение ІІа), която не е коректно попълнена  във всички точки е основание за отхвърляне на 
проектното предложение. 

221.  BG05M9OP001-
1.008-1780 

ДЖИ. ОТТО ЛИВИНГ 
СОФА ЕООД (ЕИК: 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
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201725886) Условията за кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в някои от следните направления: 
- Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция 
и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, 
свързани с подобряване условията на труд ; 
- Закупуване на ЛПС и/или специално работно облекло,  
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд”. Това изискване е условие за допустимост на 
проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от 
оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и 
здравословни условия на труд“ е задължителен, тъй като в проектното предложение са предвидени 
дейности „Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване 
професионалния и здравния статус на работниците и служителите, чрез въвеждане на мерки за 
защита от неблагоприятен микроклимат. Изграждане на отоплителна инсталация в производствени 
помещения“, "Защита от неблагоприятен микроклимат и осигуряване на съответстваща на 
нормативните уредби температура в офис помещения", "Изолиране на зоните и помещенията с 
неблагоприятен микроклимат" и "Закупуване на лични предпазни средства, защитно облекло и 
средства за колективна защита за работещите в „Джи.отто Ливинг Софа” ЕООД". 

222.  BG05M9OP001-
1.008-1791 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-
ФТИЗИАТРИЧНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р 
ТРЕЙМАН" ЕООД (ЕИК: 
000130104) 

Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 0 точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
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Финансова независимост (ФН) = (- 457) : 1 608 = - 2,72 =  - 2 т.                  
Рентабилност = 30 : 1 608 = 0,018 х 100 = 1,8 % = 2 т.        
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = 0 точки     

223.  BG05M9OP001-
1.008-1798 

ДИАМАН ООД (ЕИК: 
131188245) 

Кандидатът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на ( -2) точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (- 105) : 1 196 = - 0,087 = - 2 т.              
             
Рентабилност = - 59 : 1 196 = - 0,049 х 100 = - 4,9 % = 0 т.       
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = (- 2) точки      

224.  BG05M9OP001-
1.008-1799 

ТЕРА СТРОЙ ЕООД 
(ЕИК: 123722968) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са включени двата задължителни елемента за 
лицата над 54 годишна възраст в допустима дейност 1 от Условията за кандидатстване. 
В проектното предложение е включена дейност 1, а именно "Въвеждане на нови практики и методи 
за управление на човешките ресурси" и в целевата група по проекта има лица над 54 г. възраст. 
Съгласно Условията за кандидатстване, кандидатът задължително трябва да включи следните 
елементи в цитираната дейност: 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
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служители (над 54 години); 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение не са включени двата 
задължителни елемента за лицата над 54 годишна възраст.  

225.  BG05M9OP001-
1.008-1806 

БРИКЕЛ ЕАД (ЕИК: 
123526494) 

Кандидатът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на (- 2) точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (- 16 272) : 275 712 = - 0,059 = - 2 т.                      
Рентабилност = - 6 733 : 275 712 = - 0,024 х 100 =  - 2,4 % = 0 т. 
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = (- 2) точки     

226.  BG05M9OP001-
1.008-1813 

Доминион Нетуърк 
ЕООД (ЕИК: 
203528300) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия 
допълнително документи в рамките на посоченият от комисията срок. Към проектното 
предложение не са представени: 
1. Автобиография на ръководителя на проекта (Приложение 1), коретно попълнена, съгласно 
приложения към Условията за кандидатстване образец. (Прикаченият документ в секция 12 е 
празен); 
2. Утвърдена програма за минимизиране на риска – подписана от поне едно от представляващите 
кандидата лица; 
3. Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС за 
безопасност и здраве при работа, съгласно разпоредбите на чл. 17 от Наредба № 3 от 19 април 2001 
г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при 
използване на ЛПС на работното място, подписан от поне едно от представляващите организацията 
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лица. 

227.  BG05M9OP001-
1.008-1816 

БРЯЗ -57 ЕООД (ЕИК: 
203739112) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия 
допълнително документи. Към проектното предложение всички подкрепящи документи в секция 12 
са приложени във формат, който не може да бъде отворен от оценителната комисия, за да се 
провери съдържанието на документите. Към кандидата е отправено искане за представяне на 
всички документи в секция 12. Кандидатът е представил изисканите документи в рамките на 
посоченият срок, но отново във формат, който не може да бъде отворен от оценителната комисия.  

228.  BG05M9OP001-
1.008-1820 

МНОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р 
СТОЯН КИРКОВИЧ АД 
(ЕИК: 123535874) 

Кандидатът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 0 точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (- 11 495) : 20 617 = ( -0,55) = - 2 т.              
             
Рентабилност = - 270 : 20 617 = - 0,013 х 100 = - 1,30 % =2 т.       
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“  = 0 т.    

229.  BG05M9OP001-
1.008-1832 

СД „Мистрал – ТСС-
Стоянова, Стоянов” 
(ЕИК: 106012195) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са включени двата задължителни елемента за 
лицата над 54 годишна възраст в допустима дейност 1 от Условията за кандидатстване. 
В проектното предложение е включена дейност 1, а именно "Въвеждане на система за развитие на 
човешките ресурси в СД „Мистрал – ТСС-Стоянова, Стоянов” и в целевата група по проекта има лица 
над 54 г. възраст. Съгласно Условията за кандидатстване, кандидатът задължително трябва да 
включи следните елементи в цитираната дейност: 
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- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години); 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение не са включени двата 
задължителни елемента за лицата над 54 годишна възраст.  

230.  BG05M9OP001-
1.008-1833 

ЧУГУНОЛЕЕНЕ - 
ПЪРВОМАЙ АД (ЕИК: 
115167522) 

Кандидатът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 1 точка, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = 872 : 11 968 = 0,072 = 1 т.              
             
Рентабилност = (- 453) : 11 968 = - 0,037 х 100 = - 3,78 % = 0 т.        
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“  = 1 точка      

231.  BG05M9OP001-
1.008-1835 

ЛЕТА ЗАР ЕООД (ЕИК: 
201128179) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 
2. Кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия допълнително документи, в 
срока посочен от комисията. Към проектното предложение не е приложено: 
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-  Удостоверение за кодовете на икономическа дейност на предприятието (основна 
икономическа дейност и допълнителна икономическа дейност), издадено от НСИ по данни 
за 2015 г. В приложеното Удостоверение са посочени данни за 2014г. 

Съгласно Условията за кандидатстване, документите се изискват от кандидата само веднъж, и 
следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
документите като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

232.  BG05M9OP001-
1.008-1836 

АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ 
АД (ЕИК: 106530686) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

233.  BG05M9OP001-
1.008-1839 

МАРИЦАТЕК АД (ЕИК: 
201468178) 

Кандидатът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 0 точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (- 28) : 4 785 = - 0,0058 = - 2 т.              
             
Рентабилност = 89 : 4 785 = 0,018 х 100 = 1,85 % = 2 т.       
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = 0 точки      

234.  BG05M9OP001-
1.008-1846 

ПОЛИТРЕЙД 
КЪНСТРЪКШЪН ЕООД 
(ЕИК: 121625981) 

Кандидатът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
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Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на (- 2) точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = - 4 : 3 089 = - 0,0012 =  = - 2 т.                     
Рентабилност = (- 581) : 3 089 = - 0,18 х 100 = - 18,8 % = 0 т.        
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“  = (- 2) точки   

235.  BG05M9OP001-
1.008-1860 

ЗАХАРИЕВ - 41 - БОЯН 
ЗАХАРИЕВ ЕТ (ЕИК: 
121407826) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - 
„Предприятия, получили подкрепа“  е с целева стойност 0. 
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, получили подкрепа“ е 
остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 

236.  BG05M9OP001-
1.008-1862 

МНОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ТОТА 
ВЕНКОВА" АД (ЕИК: 
107507217) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл.  самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

237.  BG05M9OP001-
1.008-1868 

"Васил Иванов Костов" 
ЕТ (ЕИК: 104108825) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. Заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - „Заети лица, вкл.  
самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“ е с целева стойност 0. 
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
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количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Заети лица, вкл.  самостоятелно 
заети, включени като целева група по проекта“ е остойностен със стойност „0“ в секция 8 от 
Формуляра. 
2. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови системи, практики и 
инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в някои от следните направления: 
- Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.; 
- Практики за насърчаване професионалната и географската мобилност, 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. Това изискване 
е условие за допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до 
ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и организация на труда“ е задължителен, тъй като в проектното 
предложение има предвидена дейност „Оборудване на детски кът и места за спорт, отдих, хранене 
и почивка в предприятието за работещите“ и дейност "Повишаване на географската мобилност на 
заетите лица чрез поемане на транспортните разходи на служителите за период от 15 месеца". 
 

238.  BG05M9OP001-
1.008-1885 

ЖИВКОВ, ЛИЛОВ, 
НЕШЕВ И СИЕ СД (ЕИК: 
815135182) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - 
„Предприятия, получили подкрепа“ е с целева стойност 0. 
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
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от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, получили подкрепа“ е 
остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 

239.  BG05M9OP001-
1.008-1890 

ФРИГО - МАКС ЕООД 
(ЕИК: 131250330) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

240.  BG05M9OP001-
1.008-1911 

ИНТЕРТОРГО ЕООД 
(ЕИК: 115217637) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия документи 
коректно попълнени. Представената от кандидата Декларация на кандидата (ПРИЛОЖЕНИЕ II А) не 
е коректно попълнена в т. 6.  
Съгласно Условията за кандидатстване, декларацията се изисква от кандидата само веднъж, и 
следва да се представи в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
декларацията, коректно попълнена като пояснителна информация, е основание за отхвърляне на 
проектното предложение. 

241.  BG05M9OP001-
1.008-1913 

ВЕЛСИС ЕООД (ЕИК: 
175208607) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като 
целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 
2. Кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия документи в срок. Липсва 
утвърден Списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС за безопасност 
и здраве при работа, съгласно разпоредбите на чл. 17 от Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за 
минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на 
ЛПС на работното място.  

242.  BG05M9OP001- Бета-14 ООД (Булстат: Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
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1.008-1914 101650219) допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в направление: 
Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др., 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. Това изискване 
е условие за допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до 
ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът " 
Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и 
организация на труда " е задължителен, тъй като в проектното предложение има предвидена 
дейност "Осигуряване на социални придобивки - помещение за храна и отдих". 

243.  BG05M9OP001-
1.008-1915 

"МОБИЛТЕЛ" ЕАД 
(ЕИК: 131468980) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като кандидатът не е представил изсканите допълнително 
документи. Към проектното предложение не са приложени Декларация на кандидата (Приложение 
ІІ а) от членовете на Надзорния съвет на "Мобилтел" ЕАД. 
Съгласно Условията за кандидатстване, декларацията се изисква от кандидата само веднъж, и 
следва да се представи в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
декларацията като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение.  

244.  BG05M9OP001-
1.008-1920 

Стефанов Клийн ЕООД 
(ЕИК: 203587334) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не са заложени двата задължителни, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатора за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и "Заети лица, вкл. 
самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
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Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 
2. Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на (- 2) точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = - 4 : 78 = - 0,051 = -2т.              
             
Рентабилност = - 4 : 78 = - 0,051 х 100 = - 5,12 % = 0 т.        
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = (- 2) точки     

245.  BG05M9OP001-
1.008-1921 

ИНТЕРКОНСУЛТ 
БЪЛГАРИЯ ООД (ЕИК: 
121026857) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

246.  BG05M9OP001-
1.008-1923 

СЕРДИКА ОПТИКС 
ЕООД (ЕИК: 
202085880) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като кандидатът не е представил изсканите допълнително  
документи, в срока поставен от оценителната комисия. Към проектното предложение липсва 
Удостоверение за кодовете на икономическа дейност на предприятието (основна икономическа 
дейност и допълнителна икономическа дейност), издадено от НСИ по данни за 2015 г.  
Съгласно Условията за кандидатстване, документите се изискват от кандидата само веднъж, и 
следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
документите като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
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предложение.  

247.  BG05M9OP001-
1.008-1935 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И 
КОМУНАЛНО 
СТОПАНСТВО ЕАД 
(ЕИК: 814205375) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в някои от следните направления: 
- Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция 
и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, 
свързани с подобряване условията на труд ; 
- Закупуване на ЛПС и/или специално работно облекло, 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд”. Това изискване е условие за допустимост на 
проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от 
оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и 
здравословни условия на труд“ е задължителен, тъй като в проектното предложение има 
предвидена дейност „Осигуряване на средства за колективна защита и закупуване на ЛПС и 
специално работно облекло“. 

248.  BG05M9OP001-
1.008-1939 

ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ 
АД (ЕИК: 130089593) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не са заложени двата задължителни, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатора за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и "Заети лица, вкл. 
самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено; 
2. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови системи, практики и 
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инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в някои от следните направления: 
- Въвеждане на гъвкави форми на заетост; 
- Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.; 
-  Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за управление и развитие на човешките 
ресурси в предприятията; 
- Мерки за подобряване управлението на човешките ресурси в предприятието, 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. Това изискване 
е условие за допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до 
ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и организация на труда“ е задължителен, тъй като в проектното 
предложение има предвидени дейности „Разработване, адаптиране и въвеждане на програма за 
развитие на човешките ресурси“, "Разработване на иновативен модел (програма) на организация на 
труда, насочен към опазването на околната среда", "Вендряване на софтуер за управление на 
човешките ресурси" и "Осигуряване на социални придобивки за работещите – ремонт и оборудване 
на местата за хранене, отдих и почивка; съвместяване на професионалния с личния живот". 
 

249.  BG05M9OP001-
1.008-1948 

"Ванини" ООД (ЕИК: 
118580309) 

Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 0 точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
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Финансова независимост (ФН) = - 13 : 151 = - 0,086 = - 2 т.              
             
Рентабилност = 2 : 151 = 0,013 х 100 = 1,32 % = 2 т.        
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“  = 0 точки    

250.  BG05M9OP001-
1.008-1984 

ЗСК-СТОМАНОБЕТОН 
ЕАД (ЕИК: 175277329) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за резултат - 
„Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и 
организация на труда“ е с целева стойност 0. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в някои от следните направления: 
- Въвеждане на гъвкави форми на заетост; 
-  Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за управление и развитие на човешките 
ресурси в предприятията, 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“.  
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът " Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда " е 
задължителен, тъй като в проектното предложение има предвидена дейност "Разработване, 
адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. 
възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху 
практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и 
удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители", но индикаторът е 
остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 

251.  BG05M9OP001- ПИРИНПЛАСТ АД (ЕИК: Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
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1.008-1987 811158034) допустимост, тъй като кандидатът не е представил изисканата от оценителната комисия Декларация 
на кандидата (Приложение ІІа) от един от членовете на Съвета на директорите. 
Съгласно Условията за кандидатстване, декларацията се изисква от кандидата само веднъж, и 
следва да се представи в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
декларацията като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

252.  BG05M9OP001-
1.008-1991 

БОРД ЕООД (ЕИК: 
103644485) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени двата задължителни, съгласно т. 7 
от Условията за кандидатстване, индикатора за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
"Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

253.  BG05M9OP001-
1.008-1997 

КАНСЕР ЛТД ЕООД 
(ЕИК: 202003591) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за резултат - 
„Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и 
организация на труда“ е с целева стойност 0. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в някои от следните направления: 
- Осигуряване на организиран транспорт от и до работното място; 
- Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.; 
-  Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за управление и развитие на човешките 
ресурси в предприятията, 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“.  
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
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от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът " Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда " е 
задължителен, тъй като в проектното предложение има предвидена дейност " Разработване и 
въвеждане на системи за оптимизация организацията на труда, управление и развитие на 
човешките ресурси в КАНСЕР ЛТД ЕООД", дейност „Осигуряване на организиран транспорт до и от 
работното място на пътуващите служители на КАНСЕР ЛТД ЕООД“ и дейност „Ремонт и оборудване 
на места за отдих, хранене и почивка в КАНСЕР ЛТД ЕООД“, но индикаторът е остойностен със 
стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 

254.  BG05M9OP001-
1.008-2003 

ТЕДИ - 95 ЕООД (ЕИК: 
115798701) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
Проектното предложение е подписано с електронен подпис на Е. Ц. Д., а дружеството се 
представлява само от К. К. Х. От кандидата е изискано да представи Нотариално заверен документ 
за упълномощаване на лицето Е. Ц. Д., подписало с електронен подпис проектното предложение. 
Кандидатът е изпратил отговор, към който е прикачил сканирано копие от пълномощно на лицето Е. 
Ц. Д., но пълномощното е с дата на нотариалната заверка 26.08.2016 г., а проектното предложение е 
подадено на 14.06.2016 г. 
Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че Формулярът за кандидатстване не е подписан 
поне от едно от лицата, които представляват кандидата или упълномощено лице, проектното 
предложение се отхвърля. На това основание, оценителната комисия, счита, че проектното 
предложение следва да бъде отхвърлено на етап административно съответствие и допустимост. 
Проектното предложение не е подписано с КЕП от представляващия дружеството или надлежно 
упълномощено от него лице. 

255.  BG05M9OP001-
1.008-2008 

"Комекс РМ" ЕООД 
(Булстат: 130978891) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
Проектното предложение е подписано с електронен подпис на В. Х. Ш., а дружеството се 
представлява само от П. В. С. - управител. От кандидата е изискано да представи Нотариално 
заверен документ за упълномощаване на лицето В. Х. Ш., подписало с електронен подпис 
проектното предложение. Кандидатът е изпратил отговор, към който е прикачил сканирано копие 
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от пълномощно на лицето В. Х. Ш., но текстът на документа не дава права на упълномощеното лице 
да представлява дружеството пред Управляващия орган, а само пред "Инфонотари" ЕАД.  
Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че Формулярът за кандидатстване не е подписан 
поне от едно от лицата, които представляват кандидата или упълномощено лице, проектното 
предложение се отхвърля. На това основание, оценителната комисия, счита, че проектното 
предложение следва да бъде отхвърлено на етап административно съответствие и допустимост. 
Проектното предложение не е подписано с КЕП от представляващия дружеството или надлежно 
упълномощено от него лице. 

256.  BG05M9OP001-
1.008-2011 

НАВИ - ФОУР ЕООД 
(ЕИК: 203051379) 

Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на (- 2) точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = - 77 : 106 = - 0,73 = - 2 т.              
             
Рентабилност = - 20 : 106 = - 0,188 х 100 = - 18,8 %  = 0 т.       
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = (- 2) точки   

257.  BG05M9OP001-
1.008-2015 

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО 
ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ 
ЕООД (ЕИК: 
000463386) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за резултат - 
„Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд“ е с целева 
стойност 0. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в някои от следните направления: 
- Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция 
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и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, 
свързани с подобряване условията на труд ; 
- Закупуване на ЛПС и/или специално работно облекло, 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд”.  
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът "Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд " е задължителен, тъй като в проектното предложение 
има предвидена дейност "Изграждане на система за колективна защита" и дейност "Закупуване на 
колективни средства за защита острите сектори", но индикаторът е остойностен със стойност „0“ в 
секция 8 от Формуляра. 

258.  BG05M9OP001-
1.008-2016 

ПАРТРЕЙД ООД (ЕИК: 
112062174) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия документи 
в срок. В секция 12 от проектното предложение са прикачени само файловете на електронните 
подписи, но липсват самите документи/съдържание. 
Съгласно Условията за кандидатстване, документите се изискват от кандидата само веднъж, и 
следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
документите като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

259.  BG05M9OP001-
1.008-2020 

ЕТ "ГЕОРГИ СТЕФАНОВ 
- ЗЛАТАРОВ" (ЕИК: 
040849986) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в някои от следните направления: 
- Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция 
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и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, 
свързани с подобряване условията на труд ; 
- Закупуване на ЛПС и/или специално работно облекло, 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд”. Това изискване е условие за допустимост на 
проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от 
оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и 
здравословни условия на труд“ е задължителен, тъй като в проектното предложение има 
предвидена дейност „Осигуряване на средства за колективна защита и обезопасяване на 
съществуващите обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване 
условията на труд. 1. Защита от прах, токсични и други вредни вещества; 2. Защита от 
неблагоприятен микроклимат; 3. Ергономия при работа. 4. Защита от падащи предмети 5. Защита от 
електростатични заряди“ и дейност "Закупуване на ЛПС и специално работно облекло". 

260.  BG05M9OP001-
1.008-2025 

"ДЖОВАНИ"ЕООД 
(ЕИК: 119595709) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

261.  BG05M9OP001-
1.008-2026 

Многопрофилна 
болница за 
продължително 
лечение „Иван Раев” 
Сопот (ЕИК: 
115584804) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като кандидатът не отговорил в срока, определен от оценителната 
комисия. Към проектното предложение не са представени: 
1. Коректно попълнена Декларация на кандидата (Приложение ІІа) в т. 1 и т.6. от лицето, което е 
упълномощено да представлява кандидата; 
2. Утвърдена програма за минимизиране на риска – подписана от поне едно от представляващите 
организацията лица;   
3. Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС за 
безопасност и здраве при работа, съгласно разпоредбите на чл. 17 от Наредба № 3 от 19 април 2001 
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г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при 
използване на ЛПС на работното място – подписан от поне едно от представляващите 
организацията лица;  
4. ОПР и Счетоводен баланс за 2015 г. - подписан от поне едно от представляващите организацията 
лица.  
Съгласно Условията за кандидатстване, документите се изисква от кандидата само веднъж, и следва 
да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на документите 
като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното предложение. 

262.  BG05M9OP001-
1.008-2040 

КОНВОЙ - УОРЛД АД 
(ЕИК: 115818577) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия 
Декларацията на кандидата (Приложение ІІА) от членовете на съвета на директорите. 
Съгласно Условията за кандидатстване, декларацията се изисква от кандидата само веднъж, и 
следва да се представи в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
декларацията като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

263.  BG05M9OP001-
1.008-2047 

М И В - ВЪЛЬОВСКИ, 
МАРИНСКА И С-ИЕ СД 
(ЕИК: 030057911) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
Към формуляра за кандидатстване е приложена само стр.1 на счетоводен баланс за 2015 г. и той е 
изискан на 22.07.2016г. от кандидата като допълнителна информация със срок за представяне до 
29.07.2016г. Допълнително изисканите документи са представени в поставения от оценителната 
комисия срок (на 27.07.2016г.), но приложеният счетоводен баланс за 2015 г. отново не е в своята 
цялост - приложени са само страници 1 и 2 от него, като липсва страницата с подписи на изготвил и 
одобрил и печат на организацията. Към датата на оценка на проектното предложение счетоводният 
баланс не е публично достъпен в Търговския регистър и не може да бъде извършена служебна 
проверка на същия. 

264.  BG05M9OP001-
1.008-2048 

"Порт България Уест" 
(ЕИК: 102270006) 

Кандидатът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
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Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на (- 2) точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = - 20 779 081 : 59 336 720 = - 0,35 = - 2 т.              
Рентабилност = - 5 138 572 : 59 336 720 = - 0,086 х 100 = - 8,7 % = 0 т.        
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = (- 2) точки     

265.  BG05M9OP001-
1.008-2054 

ЛУКС ДООРС ЕООД 
(ЕИК: 202235650) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени двата задължителни, съгласно т. 7 
от Условията за кандидатстване, индикатора за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
"Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

266.  BG05M9OP001-
1.008-2057 

НИКИ АУТО - ЛИДИЯ 
ХАЛОВА ЕТ (ЕИК: 
114691205) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за резултат - 
„Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд“ е с целева 
стойност 0. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в някои от следните направления: 
- Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция 
и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, 
свързани с подобряване условията на труд ; 
- Закупуване на ЛПС и/или специално работно облекло; 
- Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с 
индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и 
предотвратяване, 
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задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд”.  
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът "Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд " е задължителен, тъй като в проектното предложение 
има предвидена дейност "Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване 
професионалния и здравния статус на работниците и служителите чрез осигуряване на средства за 
колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на 
съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване 
условията на труд", дейност "Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, 
подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите чрез закупуване на 
лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло" и дейност "Осигуряване на 
безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на 
работниците и служителите чрез обучение на работниците и служители относно специфичните 
рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното 
ограничаване и предотвратяване", но индикаторът е остойностен със стойност „0“ в секция 8 от 
Формуляра. 
 
 

267.  BG05M9OP001-
1.008-2061 

МИКС ЕООД (ЕИК: 
126162708) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

268.  BG05M9OP001- АГРОПОЛИХИМ АД Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
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1.008-2067 (ЕИК: 813095287) допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени двата задължителни, съгласно т. 7 
от Условията за кандидатстване, индикатора за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
"Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

269.  BG05M9OP001-
1.008-2068 

ФОБОС-ЕР ООД (ЕИК: 
111582478) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в някои от следните направления: 
- Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция 
и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, 
свързани с подобряване условията на труд ; 
- Закупуване на ЛПС и/или специално работно облекло; 
- Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд, 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд”. Това изискване е условие за допустимост на 
проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от 
оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и 
здравословни условия на труд“ е задължителен, тъй като в проектното предложение има 
предвидена дейност „Осигуряване на средства за колективна защита, чрез модернизация, 
реконструкция и обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и 
съоръжен ия за подобряване условията на труд“, "Закупуване на ЛПС и специално работно облекло" 
и "Внедряване и сертифициране на система за управение на БЗР по стандарт BS OHSAS 18001 или 
очаквания нов международен стандарт ISO 45001". 

270.  BG05M9OP001- БУДА СТРОЙ ООД Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
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1.008-2071 (ЕИК: 201215253) допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за резултат - 
„Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и 
организация на труда“ е с целева стойност 0. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в някои от следните направления: 
- Въвеждане на гъвкави форми на заетост; 
- Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др., 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“.  
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът " Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда " е 
задължителен, тъй като в проектното предложение има предвидена дейност "Гъвкави форми на 
заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното 
съвместяване на професионалния, семейния и личния живот" и дейност "Осигуряване на социални 
придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и 
почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.", но индикаторът е остойностен със стойност 
„0“ в секция 8 от Формуляра. 

271.  BG05M9OP001-
1.008-2077 

Роан-90 ООД (ЕИК: 
117046474) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

272.  BG05M9OP001- "БОСТ КЛИЙН" ЕООД Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
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1.008-2080 (ЕИК: 202233286) финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на (-2) точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = - 1  : 299 = - 0,003 = - 2 т.                        
Рентабилност = - 14 : 299 = - 0,046 х 100 = - 4,68 % = 0 т.       
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = (- 2) точки      

273.  BG05M9OP001-
1.008-2087 

"МЕБЕЛЛУКС" АД 
(ЕИК: 119020085) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като не е представил изисканите от оценителната комисия допълнително 
документи в срок. Към проектното предложение не са приложени: 
1. Декларация на кандидата (Приложение ІІа), коректно попълнена в т. 1 и т. 6 от лицето, което 
представлява кандидата; 
2. Декларация на кандидата (Приложение ІІа) от членовете на Съвета на директорите. 

274.  BG05M9OP001-
1.008-2090 

"ЧОРАСКО - ГРИЛ" 
ЕООД (ЕИК: 
204073567) 

Кандидатът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
В представените счетоводен баланс и ОПР за 2016 г. на кандидата данните за „сума на актива“ са 
нулеви, поради което не може да се изчислят индикаторите финансова независимост и 
рентабилност, въз основа на които се определя финансовият капацитет на кандидата. На това 
основание следва да се приеме, че кандидатът не притежава финансов капацитет и не отговаря на 
изискванията за финансова стабилност. 

275.  BG05M9OP001-
1.008-2091 

ХОСПИС СОФИЯ 2011 
ЕООД (ЕИК: 
201692571) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени двата задължителни, съгласно т. 7 
от Условията за кандидатстване, индикатора за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
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"Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

276.  BG05M9OP001-
1.008-2092 

"КОПА  
ХИДРОСИСТЕМ" ООД 
(ЕИК: 110050725) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в направление: 
- Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др., 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. Това изискване 
е условие за допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до 
ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и организация на труда“ е задължителен, тъй като в проектното 
предложение има предвидена дейност „Осигуряване на социални придобивки за работещите, 
включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията“. 

277.  BG05M9OP001-
1.008-2093 

"ЕВРОТУР РЕЛАКС САТ 
ТВ" ООД (ЕИК: 
121769330) 

Кандидатът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 2 точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = - 3 075 : 2 644 = - 1,16 = - 2 т.              
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Рентабилност = 371 : 2 644 = 0,14 х 100  = 14,03 % = 4 т.        
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = 2 точки     

278.  BG05M9OP001-
1.008-2094 

ПУРАТОС БЪЛГАРИЯ 
АД (ЕИК: 113021497) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в направление: 
- Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др., 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. Това изискване 
е условие за допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до 
ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и организация на труда“ е задължителен, тъй като в проектното 
предложение има предвидена дейност „Осигуряване на социални придобивки за работещите, 
обособяване на място за отдих, хранене и почивка“. 

279.  BG05M9OP001-
1.008-2095 

АГЕНЦИЯ ЗА 
СИГУРНОСТ, ОХРАНА И 
ПРОУЧВАНЕ - ЩИТ 
ЕООД (ЕИК: 
200307318) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия документи 
в срок. Към проектното предложение не са приложени: 
1. Автобиография на ръководителя на проекта (Приложение І); 
2.  ОПР и Счетоводен баланс за 2015 г. и за периода от 01.01.2016 г. до последния приключил месец, 
преди подаването на проектното предложение - 31.05.2016 г. ; 
3. Удостоверение за кодовете на икономическа дейност на предприятието (основна икономическа 
дейност и допълнителна икономическа дейност), издадено от НСИ по данни за 2015 г. 



 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 

 

 

138 
BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ 

  

№ по 
ред 

Рег. Номер 
Проект 

Кандидат Основание за отхвърляне 

Съгласно Условията за кандидатстване, документите се изискват от кандидата само веднъж, и 
следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
документите като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

280.  BG05M9OP001-
1.008-2097 

НАВИ - 17 ЕООД (ЕИК: 
203051258) 

Кандидатът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на (- 2) точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = - 181 : 194 = - 0,93 =  - 2 т.             
Рентабилност = - 28 : 194 = - 0,14 х 100 = - 14,4 % = 0 т.        
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = (- 2) точки      

281.  BG05M9OP001-
1.008-2101 

МОДАК ООД (ЕИК: 
108073033) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени двата задължителни, съгласно т. 7 
от Условията за кандидатстване, индикатора за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
"Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

282.  BG05M9OP001-
1.008-2121 

ДЕКСА ГРУП ООД (ЕИК: 
202222966) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - 
„Предприятия, получили подкрепа“ е с целева стойност 0. 
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
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от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, получили подкрепа“ е 
остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 

283.  BG05M9OP001-
1.008-2122 

КАМИ - МС 2013 ЕООД 
(ЕИК: 202910279) 

Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 2 точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = - 20 : 27 = - 0,74 = -2 т.              
             
Рентабилност = 1 : 27 = 0,037 х 100 = 3,7 % = 4 т.       
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“  =  2 точки        

284.  BG05M9OP001-
1.008-2124 

ЕМ ЕЛ ПИ ЕС АД (ЕИК: 
103786278) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
Проектното предложение е подписано с електронен подпис на Г. Й. Х., а дружеството се 
представлява само от В. Й. К. - управител. От кандидата е изискано да представи Нотариално 
заверен документ за упълномощаване на лицето Г. Й. Х, подписало с електронен подпис проектното 
предложение. Кандидатът е изпратил отговор, към който е прикачил две Нотариално заверени 
пълномощни, в което двама от членовете на Съвета на директорите  се упълномощават взаимно да 
представляват кандидата по процедура "Добри и безопасни условия на труд",  а датата на заверката 
е 31.08.2016 г.  Не е представено нотариално заверено пълномощно за лицето Г.Й.Х., което е 
подписало с КЕП проектното предложение и отговора на въпроса от оценителната комисия. 
Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че Формулярът за кандидатстване не е подписан 
поне от едно от лицата, които представляват кандидата или упълномощено лице, проектното 
предложение се отхвърля. На това основание, оценителната комисия, счита, че проектното 
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предложение следва да бъде отхвърлено на етап административно съответствие и допустимост. 
Проектното предложение не е подписано с КЕП от представляващия дружеството или надлежно 
упълномощено от него лице. 

285.  BG05M9OP001-
1.008-2130 

БУЛЛЕС ХОЛДИНГ 
ЕООД (ЕИК: 
115762445) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като кандидатът не е представил изисканите от оценителната 
комисия допълнителни документи в срока, посочен от комисията. Към проектното предложение не 
са представени: 
1. Декларация на кандидата (Приложение II а), коректно попълнена в т. 1 и т.6, подписана от всички 
лица, които са овластени да представляват кандидата, независимо дали гo представляват заедно 
и/или поотделно, членовете на управителни и надзорни органи, които са вписани в търговския 
регистър; 
2. ОПР и Счетоводен баланс за периода от 01.01.2016 г. до последния приключил месец, преди 
датата на подаване на проектното предложение - до 31.05.2016 г. ; 
3. Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС за 
безопасност и здраве при работа, съгласно разпоредбите на чл. 17 от Наредба № 3 от 19 април 2001 
г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при 
използване на ЛПС на работното място, подписан от поне едно от представляващите организацията 
лица;  
4.  Утвърдена програма за минимизиране на риска – подписана от поне едно от представляващите 
организацията лица. 
Съгласно Условията за кандидатстване, документите се изискват от кандидата само веднъж, и 
следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
документите като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

286.  BG05M9OP001-
1.008-2131 

МАКС ТЕЛЕКОМ ООД 
(ЕИК: 121261531) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. Заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - „Заети лица, вкл. 
самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“ е с целева стойност 0. 
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Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“ е остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 
2. Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 1 точка, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = 14 573 : 56 073 = 0,25 =  1 т.              
             
Рентабилност = - 9 865 : 56 073 = - 0,175 х 100 = - 17,59 % = 0 т. 
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“  = 1 точка    

287.  BG05M9OP001-
1.008-2136 

ФАРМА ВЕТ ООД (ЕИК: 
127023580) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в някои от следните направления: 
- Осигуряване на организиран транспорт от и до работното място; 
- Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.; 
-  Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за управление и развитие на човешките 
ресурси в предприятията, 
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задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. Това изискване 
е условие за допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до 
ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. 
 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и организация на труда“ е задължителен, тъй като в проектното 
предложение са предвидени дейности "Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до 
и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.", 
"Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в 
предприятието" и "Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и други".  

288.  BG05M9OP001-
1.008-2137 

АТЛАС-БАЛКАН ООД 
(ЕИК: 831211220) 

Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 2 точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = 2 012 : 6 374 = 0,32 = 2 т.              
             
Рентабилност = - 955 : 6 374 =  - 0,149 х 100 = - 14,9 % = 0 т.       
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = 2 точки      

289.  BG05M9OP001-
1.008-2145 

НАТАЛИЯ АД (ЕИК: 
833067231) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“.  
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Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

290.  BG05M9OP001-
1.008-2146 

БАУ ЦЕНТЪР ЕООД 
(ЕИК: 202411212) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като кандидатът не отговорил в срока, определен от оценителната 
комисия. Към проектното предложение не са представени: 
1. Подписани и подпечатани ОПР и Счетоводен баланс за периода от 01.01.2016 г. до последния 
приключил месец, преди датата на подаване на проектното предложение;   
2. Утвърдена програма за минимизиране на риска, подписана от поне едно от представляващите 
организацията лица;   
3. Нотариално заверен документ за упълномощаване на лицето, което е подписало проектното 
предложение с КЕП, да представлява кандидата по настоящата процедура с дата предхождаща 
датата на подаване на проектното предложение. Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че 
Формулярът за кандидатстване не е подписан поне от едно от лицата, които представляват 
кандидата или упълномощено лице, проектното предложение се отхвърля.  
Съгласно Условията за кандидатстване, документите се изисква от кандидата само веднъж, и следва 
да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на документите 
като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното предложение. 

291.  BG05M9OP001-
1.008-2153 

ОБЩИНСКА БАНКА АД 
(ЕИК: 121086224) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът не представил изисканите от оценителната комисия 
допълнително документи в срок: 
1. Декларация на кандидата (ПРИЛОЖЕНИЕ II А), коректно попълнена и подписана от всички лица, 
които са членове на управителни и надзорни органи - всички членове на Управителния и Надзорния 
съвет; 
2. Декларация на кандидата (Приложение ІІ А) от представляващите кандидата лица, коректно 
попълнена в т. 1; 
3. ОПР за 2015, подписан поне от едно от представляващите кандидата лица. 
Съгласно Условията за кандидатстване, документите се изискват от кандидата само веднъж, и 
следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
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документите като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

292.  BG05M9OP001-
1.008-2157 

КИЗИ - КАДИР 
ИБРЯМОВ ЕТ (ЕИК: 
835009745) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено; 
2. Кандидатът не е представил изисканото от оценителната комисия  Удостоверение за кодовете на 
икономическа дейност на предприятието (основна икономическа дейност и допълнителна 
икономическа дейност), издадено от НСИ по данни за 2015 година.  
Съгласно Условията за кандидатстване, документите се изискват от кандидата само веднъж, и 
следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
документите като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

293.  BG05M9OP001-
1.008-2158 

БАЛКАМ ГРУП ЕООД 
(ЕИК: 202680807) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
На 11.07.2016 г. е изпратена кореспонденция до кандидата с изискване да представи отново, в срок 
до 18.07.2016 г.:  
1. Автобиография на ръководителя на проекта/ключовите експерти /Приложение І/, коректно 
попълнена, съгласно приложения към Условията за кандидатстване образец;  
2. Декларация на кандидата /Приложение ІІа/, коректно попълнена в т.1, т.6, подписана от всички 
лица, които са овластени да представляват кандидата, независимо дали го представляват заедно 
и/или поотделно, членовете на управителни и надзорни органи;  
3. ОПР и Счетоводен баланс за периода от 01.01.2016 г. до последния приключил месец, преди 
датата на подаване на проектното предложение.  
Кандидатът не е изпратил изисканите документи в указания срок. Съгласно Условията за 
кандидатстване, документите се изискват от кандидата само веднъж, и следва да се представят в 
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срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на документите като пояснителна 
информация е основание за отхвърляне на проектното предложение. 

294.  BG05M9OP001-
1.008-2160 

"Медицински център 
за пластична хирургия 
д-р Николай Георгиев"  
ЕООД (Булстат: 
131420569) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са включени двата задължителни елемента за 
лицата над 54 годишна възраст в допустима дейност 1 от Условията за кандидатстване. 
В проектното предложение е включена дейност 1, а именно "Въвеждане на система за управление 
на човешките ресурси" и в целевата група по проекта има лица над 54 г. възраст. Съгласно 
Условията за кандидатстване, кандидатът задължително трябва да включи следните елементи в 
цитираната дейност: 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години); 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение не са включени двата 
задължителни елемента за лицата над 54 годишна възраст.  
2. Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за резултат - 
„Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и 
организация на труда“ е с целева стойност 0. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в направление: 
-  Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за управление и развитие на човешките 
ресурси в предприятията, 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“.  
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
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от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът " Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда " е 
задължителен, тъй като в проектното предложение има предвидена дейност "Въвеждане на 
система за управление на човешките ресурси", но индикаторът е остойностен със стойност „0“ в 
секция 8 от Формуляра. 
3. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и 
здравословни условия на труд“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в някои от следните направления: 
- Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция 
и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, 
свързани с подобряване условията на труд ; 
- Закупуване на ЛПС и/или специално работно облекло, 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд”. Това изискване е условие за допустимост на 
проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от 
оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и 
здравословни условия на труд“ е задължителен, тъй като в проектното предложение има 
предвидена дейност „Доставка на колективни предпазни средства“ и дейност "Доставка на лични 
предпазни средства". 
 

295.  BG05M9OP001-
1.008-2162 

"МЕТАЛВАЛИУС" 
ЕООД (ЕИК: 
131224378) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови системи, практики и 
инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
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дейности в направление:  
Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др., 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. Това изискване 
е условие за допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до 
ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и организация на труда“ е задължителен, тъй като в проектното 
предложение има предвидена дейност „Осигуряване на социални придобивки за служителите в 
МЕТАЛВАЛИУС ЕООД“; 
2. След искане на пояснителна информация, кандидатът е представил отново Оценка на риска, 
изготвена от СТМ, а не представил Утвърдена програма за минимизиране на риска.  

296.  BG05M9OP001-
1.008-2169 

ТЕРМОПЛАСТ АД (ЕИК: 
102680806) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
Кандидатът не е представил изсиканата от оценителната комисия Декларация на кандидата 
(Приложение ІІа), подписана от всички лица, които са овластени да представляват кандидата, 
независимо дали гo представляват заедно и/или поотделно, членовете на управителни и надзорни 
органи. Декларацията на кандитата на лицето П. Т. С. -  член на Съвета на директорите  е подписана 
от упълномощено лице. 
Съгласно Условията за кандидатстване, Декларацията на кандидата не може да се подписва от 
упълномощени лица, а САМО от законните представители на кандидата. На това основание 
оценителната комисия приема, че Декларацията на кандидата не е представена.  
Съгласно Условията за кандидатстване, декларацията се изисква от кандидата само веднъж, и 
следва да се представи в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
декларацията като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

297.  BG05M9OP001- "ВИ ЕМ ДЖИ- Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
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1.008-2170 МИНКОВИ" ЕООД 
(ЕИК: 203995923) 

допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

298.  BG05M9OP001-
1.008-2171 

ОПУС 44 ООД (ЕИК: 
101033698) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като 
целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 
2. Кандидатът не е представил всички документи, които са изискани от оценителната комисия. Към 
проектното предложение не са представени: 
- Декларация на кандидата (ПРИЛОЖЕНИЕ II А), сканирана и подписана от всички лица, които са 
овластени да представляват кандидата, независимо дали гo представляват заедно и/или поотделно, 
членовете на управителни и надзорни органи. Представено е приложение II, вместо приложение II 
А, подписано само от единия от четиримата управители; 
- Удостоверение за кодовете на икономическа дейност на предприятието (основна икономическа 
дейност и допълнителна икономическа дейност), издадено от НСИ по данни за 2015 г.; 
-  ОПР и счетоводен баланс за периода от 01.01.2016 г. до последния приключил месец, преди 
датата на подаване на проектното предложение с печат и подпис на поне един от 
представляващите кандидата лица или управителя. Поради липсата на тези документи не може да 
бъде изчислен финансовия капацитет на кандидата; 
- Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия 
(Приложение V) е представена, но е некоректно попълнена в т. 1. 

299.  BG05M9OP001-
1.008-2172 

БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ 
ЕООД (ЕИК: 
101526851) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия документи. 
Към  проектното предложение са приложени само файловете на електронните подписи, а липсва 
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съдържанието на самите документи в секция 12. Оценителната комисия е изискала от кандидата да 
представи допълнително всички документи в секция 12 във формат, в който да могат да бъдат 
отворени и прочетени. В отговор на отправеното искане, кандидатът отново прилага само 
файловете на електронните подписи без самите документи.  

300.  BG05M9OP001-
1.008-2174 

НОВЕ ТРЕЙД ЕООД 
(ЕИК: 201622516) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия документи 
в срок: 
1. Декларация за предоставяне на данни от НСИ (Приложение IV), подписана от поне едно от 
представляващите кандидата лица.  В представената декларация за предоставяне на данни от НСИ 
(Приложение IV) е сгрешено името на декларатора. 
2. Утвърдена програма за минимизиране на риска, подписана от поне едно от представляващите 
организацията лица.  Представената Програма за минимизиране на риска не е подписана от 
представляващото организацията лице. 
3. ОПР за 2015 г. и Счетоводен баланс и ОПР за периода от 01.01.2016 г. до последния приключил 
месец, преди датата на подаване на проектното предложение.  Липсата на финансови документи за 
2016 г. не позволява да се изчисли финансовия капацитет на кандидата, съгласно Методиката за 
оценка на финансовия капацитет на кандидати по ОП РЧР 2014-2020. На това основание, 
оценителната комисия счита, че кандидатът не разполага с фианнсов капацитет. 

301.  BG05M9OP001-
1.008-2178 

ПАРТНЕР-ЖСП ЕООД 
(ЕИК: 103180750) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
Проектното предложение е подписано с електронен подпис на Р. Н. В., а дружеството се 
представлява само от Ж. С. П. - управител. От кандидата е изискано да представи Нотариално 
заверен документ за упълномощаване на лицето Р. Н. В., подписало с електронен подпис 
проектното предложение. Кандидатът е изпратил отговор, към който е прикачил сканирано копие 
от пълномощно на лицето Р. Н. В., но текстът на документа не дава права на упълномощеното лице 
да представлява дружеството пред Управляващия орган, а само пред "Информационно 
обслужване" АД.  
Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че Формулярът за кандидатстване не е подписан 
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поне от едно от лицата, които представляват кандидата или упълномощено лице, проектното 
предложение се отхвърля. На това основание, оценителната комисия, счита, че проектното 
предложение следва да бъде отхвърлено на етап административно съответствие и допустимост. 
Проектното предложение не е подписано с КЕП от представляващия дружеството или надлежно 
упълномощено от него лице. 

302.  BG05M9OP001-
1.008-2193 

ПРО ВАСТЕ ПЛЮС АД 
(ЕИК: 203468262) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът не е представил изисканите от оценителнта комисия документи в 
срок: 
1. Декларация на кандидата (ПРИЛОЖЕНИЕ II А), попълнена и подписана от членовете на Съвета на 
директорите. 
2. ОПР и Счетоводен баланс за периода от 01.01.2016 г. до последния приключил месец, преди 
датата на подаване на проектното предложение, т.е. до 31.05.2016 г. 
Съгласно Условията за кандидатстване, документите се изискват от кандидата само веднъж, и 
следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
документите като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

303.  BG05M9OP001-
1.008-2196 

"ДАД" ООД (ЕИК: 
110546529) 

Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 2 точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (- 547) : 2 962 = - 0,18 = - 2 т.                       
Рентабилност = 113 : 2 962 =  0,038 х 100 = 3,8 % = 4 т.        
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = 2 точки     
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304.  BG05M9OP001-
1.008-2203 

АВТОМАГИСТРАЛИ 
ЕАД (ЕИК: 831646048) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът не е представил изисканите от оценителнта комисия документи в 
срок: 
1. Декларация на кандидата /Приложение IIa/, коректно попълнена в т.1. от лицето, което е 
упълномощено да  представлява кандидата;  
2. Декларация на кандидата /Приложение IIa/, коректно попълнена в т.1, т.5 и т.6 от членовете на 
съвета на директорите.  
3. Удостоверение за кодовете на икономическа дейност на предприятието /основна икономическа 
дейност и допълнителна икономическа дейност/, издадено от НСИ по данни за 2015г.  
4. Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС за 
безопасност и здраве при работа, съгласно разпоредбите на чл. 17 от Наредба № 3 от 19 април 2001 
г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при 
използване на ЛПС на работното място.  
Съгласно Условията за кандидатстване, документите се изискват от кандидата само веднъж, и 
следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
документите като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 
5. Заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - „Заети лица, вкл. 
самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“ е с целева стойност 0. 
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“ е остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 

305.  BG05M9OP001-
1.008-2209 

Транскомерс АСС 
ЕООД (ЕИК: 
829120564) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като 
целева група по проекта“. 
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Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 
2. Заложеният в проектното предложение индикатор за резултат - „Предприятия, въвели нови 
процеси за безопасни и здравословни условия на труд“ е с целева стойност 0. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в някои от следните направления: 
- Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция 
и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, 
свързани с подобряване условията на труд ; 
- Закупуване на ЛПС и/или специално работно облекло; 
- Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд, 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд”.  
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът "Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд " е задължителен, тъй като в проектното предложение 
има предвидена дейност "Осигуряване на средства за колективна защита, включително 
модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични 
процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд", дейност "Закупуване 
на ЛПС и специално работно облекло" и дейност "Придобиване на стандарти за безопасни условия 
на труд", но индикаторът е остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 
3. Кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия допълнително документи в 
срок: 
- ОПР и Счетоводен баланс за 2015 г. с печат и подпис от поне едно от представляващите кандидата 
лица;  
- Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС за 
безопасност и здраве при работа, съгласно разпоредбите на чл. 17 от Наредба № 3 от 19 април 2001 
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г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при 
използване на ЛПС на работното място, подписан от поне едно от представляващите организацията 
лица.  
Съгласно Условията за кандидатстване, документите се изискват от кандидата само веднъж, и 
следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
документите като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

306.  BG05M9OP001-
1.008-2213 

ТРАНСМЕТАЛ ЕООД 
(ЕИК: 112630417) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
Проектното предложение е подписано с електронен подпис на И. Б. З., а дружеството се 
представлява само от В.А.И. - управител. От кандидата е изискано да представи Нотариално заверен 
документ за упълномощаване на лицето И. Б. З., подписало с електронен подпис проектното 
предложение. Кандидатът е изпратил отговор, към който е прикачил сканирано копие от 
пълномощно на лицето И. Б. З. с № 3365 от дата 19.05.2016 г. След направена проверка 
оценителната комисия установи, че в кантората на нотариуса заверил пълномощното - С. Б. Д. 
(нотариус рег. № 541, район В.) има копие на пълномощно със същия регистрационен номер, 
упълномощител и упълномощено лице, но с друго съдържание, което не дава права на 
упълномощеното лице да представлява дружеството пред Управляващия орган на ОП РЧР и е с дата 
19.07.2016 г. Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че Формулярът за кандидатстване не е 
подписан поне от едно от лицата, които представляват кандидата или упълномощено лице, 
проектното предложение се отхвърля. На това основание, оценителната комисия, счита, че 
проектното предложение следва да бъде отхвърлено на етап административно съответствие и 
допустимост. Проектното предложение не е подписано с КЕП от представляващия дружеството или 
надлежно упълномощено от него лице. 

307.  BG05M9OP001-
1.008-2215 

ГАЛЧЕВ ХОЛДИНГ АД 
(ЕИК: 203312822) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия 
допълнително Декларации на кандидата (Приложение ІІа) от т всички лица, които са овластени да 
представляват кандидата, независимо дали гo представляват заедно и/или поотделно, членовете на 
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управителни и надзорни органи. Кандидатът не е представил Декларация на кандидата от 
членовете на Съвета на директорите..  
Съгласно Условията за кандидатстване, документите се изискват от кандидата само веднъж, и 
следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
документите като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

308.  BG05M9OP001-
1.008-2216 

СОФАВТО АВАНГАРД 
Дружество с 
ограничена 
отговорност (ЕИК: 
131280359) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като:              
1. В проектното предложение не са заложени двата задължителни, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатора за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и "Заети лица, вкл. 
самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 
2. Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 1 точка, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = 85 : 310 = 0,27 = 1 т.                   
Рентабилност = (- 9) : 310 = - 0,029 х 100 = -  2,9 % = 0 т.        
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = 1 точка    

309.  BG05M9OP001-
1.008-2218 

НАЦИОНАЛНА 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
БОЛНИЦА ЗА 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Кандидатът не е представил изисканата от оценителната комисия Декларация на кандидата - 
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ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ 
И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 
ЕАД (ЕИК: 121461642) 

Приложениe IIa, коректно попълнена в т. 1, подписана от всички лица, които са овластени да 
представляват кандидата, независимо дали гo представляват заедно и/или поотделно, членовете на 
управителни и надзорни органи, които са вписани в търговския регистър. Кандидатът не е отговорил 
в срока, определен от оценителната комисия. Към проектното предложение има единствено 
Декларация IIa, подписана от лицето, представляващо кандидата. Липсва Декларация на кандидата 
- Приложениe IIa, попълнена и подписана от членовете на съвета на директорите. 
Съгласно Условията за кандидатстване, декларацията се изисква от кандидата само веднъж, и 
следва да се представи в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
декларацията като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 
2. Кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия допълнително документи в 
срока, определен от комисията. Към проектното предложение не са приложени: 
- Декларация за предоставяне на данни от НСИ (Приложение IV), подписана от поне едно от 
представляващите кандидата лица; 
- ОПР и Счетоводен баланс за периода от 01.01.2016 г. до последният приключил месец, преди 
подаването на проектното предложение, в случая до 31.05.2016 г., тъй като проектното 
предложение е подадено на 14.06.2016 г. 
Съгласно Условията за кандидатстване, документите се изискват от кандидата само веднъж, и 
следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
документите като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

310.  BG05M9OP001-
1.008-2219 

РЕА - ЕЛЕНА 
БУДОВСКА ЕООД (ЕИК: 
126532143) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - „Заети 
лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“ е с целева стойност 0. 
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“ е остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 
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311.  BG05M9OP001-
1.008-2229 

Унистроймат ООД 
(ЕИК: 117628594) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

312.  BG05M9OP001-
1.008-2231 

СОФУРБАН ООД (ЕИК: 
175169054) 

Кандидатът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на (- 2) точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (- 140) : 3 999 = - 0,04 = - 2 т.              
             
Рентабилност = (- 139) : 3 999 = - 0,034 х 100 = - 3,48 % = 0 т.        
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = (- 2) точки     

313.  BG05M9OP001-
1.008-2236 

З.А.МЕРДЖАНОВ - 
ЗДРАВКО 
МЕРДЖАНОВ ЕТ (ЕИК: 
112065398) 

Кандидатът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 0 точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (- 431) : 1 201 = - 0,36 = - 2 т.              
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Рентабилност = 15 : 1 201 = 0,012 х 100 = 1,2 % = 2 т.        
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = 0 точки     

314.  BG05M9OP001-
1.008-2237 

АВАНГАРД-ДК ООД 
(ЕИК: 202581410) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - 
„Предприятия, получили подкрепа“ е с целева стойност 0. 
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, получили подкрепа“ е 
остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 

315.  BG05M9OP001-
1.008-2253 

БЕНСТАР ЕООД (ЕИК: 
114600294) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени двата задължителни, съгласно т. 7 
от Условията за кандидатстване, индикатора за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
"Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

316.  BG05M9OP001-
1.008-2255 

ИРНИК ЕООД (ЕИК: 
110500325) 

 Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
Проектното предложение е подписано с електронен подпис на Г. Х. А., а дружеството се 
представлява само от И. М. Й. - управител. От кандидата е изискано да представи Нотариално 
заверен документ за упълномощаване на лицето Г. Х. А., подписало с електронен подпис 
проектното предложение. Кандидатът е изпратил отговор, към който е прикачил сканирано копие 
от пълномощно на лицето Г. Х. А., но текстът на документа не дава права на упълномощеното лице 
да представлява дружеството пред Управляващия орган, а само пред органите на НАП, НОИ и др. 
институции.  
Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че Формулярът за кандидатстване не е подписан 
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поне от едно от лицата, които представляват кандидата или упълномощено лице, проектното 
предложение се отхвърля. На това основание, оценителната комисия, счита, че проектното 
предложение следва да бъде отхвърлено на етап административно съответствие и допустимост. 
Проектното предложение не е подписано с КЕП от представляващия дружеството или надлежно 
упълномощено от него лице. 

317.  BG05M9OP001-
1.008-2257 

ЛЕС-КОМЕРС - ИВАН 
ИВАНОВ ЕТ (ЕИК: 
125545011) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

318.  BG05M9OP001-
1.008-2264 

"Медицински център 
Младост Варна" ООД 
(Булстат: 103873562) 

Кандидатът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на (- 2) точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (- 97) : 287 = - 0,34 = - 2 т.                       
Рентабилност = (- 42) : 287 = - 0,146 х 100 = - 14,6 % = 0 т.       
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = (- 2) точки      

319.  BG05M9OP001-
1.008-2272 

КОЛЕВ СТРОЙ 2013 
(ЕИК: 202703191) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът не е представил изсканите от оценителната комисия документи в 
срока, посочен от комисията. Към проектното предложение не са представени: 
- Отчет за приходите и разходите за 2015 г., който е подписан от ръководителя на предприятието; 
- Счетоводни баланси за последната и текущата година, като този за текущата година обхваща 
периода 01.01.2016 г. до 31.05.2016 г.;  
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- Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС за 
безопасност и здраве при работа, съгласно разпоредбите на чл. 17 от Наредба № 3 от 19 април 2001 
г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при 
използване на ЛПС на работното място. 
Съгласно Условията за кандидатстване, документите се изискват от кандидата само веднъж, и 
следва да се представи в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
документите като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

320.  BG05M9OP001-
1.008-2273 

БЕЛ-РС ООД (ЕИК: 
041063342) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени двата задължителни, съгласно т. 7 
от Условията за кандидатстване, индикатора за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
"Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

321.  BG05M9OP001-
1.008-2274 

НЕДЯЛКА ДОЙКОВА - 
НЕЛИ ЕТ (ЕИК: 
120616698) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в някои от следните направления: 
- Въвеждане на гъвкави форми на заетост; 
- Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др., 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. Това изискване 
е условие за допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до 
ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
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развитие на човешките ресурси и организация на труда“ е задължителен, тъй като в проектното 
предложение има предвидена дейност „Оптимизация на работните процеси чрез въвеждане на 
гъвкави форми на заетост по отношение на работното време за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот и въвеждане на практики за удължаване на професионалния 
живот на служителите на възраст над 54 години" и дейност "Осигуряване на социални придобивки 
за работещите, чрез предоставяне на място за активна почивка и спорт, и осигуряване на достъп до 
работа за хора с увреждания". 

322.  BG05M9OP001-
1.008-2279 

СИМОНА БЪЛГАРИЯ 
ЕООД (ЕИК: 
201521054) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. Заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили 
подкрепа“ е с целева стойност 0. 
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, получили подкрепа“ е 
остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра; 
2. Заложеният в проектното предложение индикатор за резултат - „Предприятия, въвели нови 
процеси за безопасни и здравословни условия на труд“ е с целева стойност 0. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в някои от следните направления: 
- Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция 
и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, 
свързани с подобряване условията на труд ; 
- Закупуване на ЛПС и/или специално работно облекло; 
- Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с 
индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и 
предотвратяване, 
 задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд”.  
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Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът "Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд " е задължителен, тъй като в проектното предложение 
има предвидена дейност "Осигуряване на средства за колективна защита", дейност "Закупуване на 
специално работно облекло и лични предпазни средства" и дейност "Обучения на работниците и 
служителите относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно 
място", но индикаторът е остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 
 

323.  BG05M9OP001-
1.008-2284 

НЕМЕЧЕК ООД (ЕИК: 
121808541) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за резултат - 
„Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и 
организация на труда“ е с целева стойност 0. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в някои от следните направления: 
- Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.; 
-  Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за управление и развитие на човешките 
ресурси в предприятията, 
 задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“.  
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът " Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда " е 
задължителен, тъй като в проектното предложение има предвидена дейност "Разработване, 
адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в Немечек ООД с елементи, 
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насочени към: 1. По-лесно съвместяване на професионалния и личния живот 2. Удължаване на 
професионалния живот на служителите над 54 години 3. Опазване на околната среда 4. 
Разработване на платформа за оптимизация на вътрешнофирмената комуникация" и дейност 
"Осигуряване на социални придобивки за служителите на Немечек ООД чрез създаване на детски 
кът за почасови занимания с деца", но индикаторът е остойностен със стойност „0“ в секция 8 от 
Формуляра. 
 

324.  BG05M9OP001-
1.008-2286 

КЕЙПИ КОНСУЛТ 2009 
ЕООД (ЕИК: 
200519118) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. Кандидатът е описал цели, които не кореспондират с целите на конкретната процедура. Като 
единствена цел на проектното предложение кандидатът е записал : " 1. подобряване на ресурсната 
среда ". Съгласно изискванията, в случай че целите на проекта не са в съответствие и не допринасят 
за постигане на целите на конкретната процедура, проектът ще бъде отхвърлен; 
2. В проектното предложение не са заложени двата задължителни, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатора за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и "Заети лица, вкл. 
самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

325.  BG05M9OP001-
1.008-2288 

ЕЛЕРГОН ЕООД (ЕИК: 
203138535) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

326.  BG05M9OP001-
1.008-2289 

НАДЕЖДА 70 ЕООД 
(ЕИК: 200702863) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
Проектното предложение е подписано с КЕП от П.Н. Б., а кандидатът се представлява от К.В.К. От 
кандидата е изискано да представи Нотариално заверен документ за упълномощаване на лицето П. 
Н. Б., подписало с електронен подпис проектното предложение. Представеното пълномощно  е  за 
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упълномощаване на лицето Ц. Ц. Л. и датата на нотариалната заверка,  след датата на подаване на 
проектното предложение. 
Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че Формулярът за кандидатстване не е подписан 
поне от едно от лицата, които представляват кандидата или упълномощено лице, проектното 
предложение се отхвърля. На това основание, оценителната комисия, счита, че проектното 
предложение следва да бъде отхвърлено на етап административно съответствие и допустимост. 
Проектното предложение не е подписано с КЕП от представляващия дружеството или надлежно 
упълномощено от него лице. 

327.  BG05M9OP001-
1.008-2290 

ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК 
ЕООД (ЕИК: 
131246570) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия ОПР и 
Счетоводен баланс за 2016 г. Липсата на финансови документи за 2016 г. не позволява да се изчисли 
финансовия капацитет на кандидата, съгласно Методиката за оценка на финансовия капацитет на 
кандидати по ОП РЧР 2014-2020. 
На това основание, оценителната комисия счита, че кандидатът не разполага с фианнсов капацитет. 

328.  BG05M9OP001-
1.008-2293 

Авто Питон ООД (ЕИК: 
202121561) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени двата задължителни, съгласно т. 7 
от Условията за кандидатстване, индикатора за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
"Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

329.  BG05M9OP001-
1.008-2302 

Тренд ИГ ЕООД (ЕИК: 
201044444) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. Кандидатът е представил изисканата от оценителната комисия Декларация на кандидата 
(Приложение ІІа), но същата не е коректно попълнена в т. 5 и 6.  Декларацията на кандидата 
(ПРИЛОЖЕНИЕ II А), е попълнена в т. 5 и т.6 от името на Джи Ем Кей ООД, вместо от името на 
кандидата Тренд Иг ЕООД.  
2. Автобиографията на един от ключовите експерти (Приложение I), не е съгласно приложения към 
Условията за кандидатстване образец. 
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Съгласно Условията за кандидатстване, документите се изискват от кандидата само веднъж, и 
следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на коректно 
попълнени документи като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

330.  BG05M9OP001-
1.008-2304 

АЛ-МАКС ЕООД (ЕИК: 
121381114) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като:                          
1. Заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - „Заети лица, вкл. 
самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“ е с целева стойност 0. 
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“ е остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 
2. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и 
здравословни условия на труд“. Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни 
предложения, в които са предвидени дейности в някои от следните направления: 
- Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция 
и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, 
свързани с подобряване условията на труд ; 
- Закупуване на ЛПС и/или специално работно облекло; 
- Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд,  
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд”. Това изискване е условие за допустимост на 
проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от 
оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и 
здравословни условия на труд“ е задължителен, тъй като в проектното предложение има 
предвидена дейност „Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване 
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професионалния и здравния статус на работниците и служителите" и "Придобиване на стандарти за 
безопасни условия на труд". 

331.  BG05M9OP001-
1.008-2305 

ЕКО БИО ВД ЕООД 
(ЕИК: 201326175) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът е представил изисканата допълнително от оценителната комисия 
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия 
(Приложение V), но същата не е подписана от поне едно от представляващите кандидата лица.  
Съгласно Условията за кандидатстване, декларацията се изисква от кандидата само веднъж, и 
следва да се представи в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
декларацията коректно попълнена е основание за отхвърляне на проектното предложение. 

332.  BG05M9OP001-
1.008-2306 

ГАМА КОНСУЛТ-
КАЛИНКИН,ПРОКОПОВ 
И С-ИЕ СД (ЕИК: 
121562456) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са включени двата задължителни елемента за 
лицата над 54 годишна възраст в допустима дейност 1 от Условията за кандидатстване. 
В проектното предложение е включена дейност 1, а именно "Разработване и въвеждане на система 
за развитие на човешките ресурси (дейност 1 от допустимите дейности )" и в целевата група по 
проекта има лица над 54 г. възраст. Съгласно Условията за кандидатстване, кандидатът 
задължително трябва да включи следните елементи в цитираната дейност: 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години); 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение не е включен  задължителния 
елемент -  Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните 
работници и служители (над 54 години).  

333.  BG05M9OP001-
1.008-2307 

СТИЛДОМ ООД (ЕИК: 
101657480) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът не е представил изисканият допълнително от оценителната 
комисия Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС за 
безопасност и здраве при работа, съгласно разпоредбите на чл. 17 от Наредба № 3 от 19 април 2001 
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г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при 
използване на ЛПС на работното място, подписан от поне едно от представляващите организацията 
лица.  Представена е Справка за заеманите длъжности. 

334.  BG05M9OP001-
1.008-2311 

ТЕХНОЛЕС ООД (ЕИК: 
817060472) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за резултат - 
„Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и 
организация на труда“ е с целева стойност 0. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в някои от следните направления: 
- Въвеждане на гъвкави форми на заетост; 
- Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.; 
-  Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за управление и развитие на човешките 
ресурси в предприятията, 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“.  
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия.  
В конкретния случай, индикаторът " Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и организация на труда " е задължителен, тъй като в проектното 
предложение са предвидени дейности  "Оптимизация на работните процеси, включително 
въвеждане на гъвкави форми на заетост (гъвкаво работно време, ротация на работното място и др.) 
и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот (включително и на 
работниците и служителите над 54г.)", "Въвеждане на практики за удължаване на професионалния 
живот на по-възрастните работници и служители (над 54г.)", "Разработване, адаптиране и 
въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията с акцент върху 
въвеждане на иновативни модели за организация на труда, насочени към повишаване на 
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производителността и опазване на околната среда", "Осигуряване на социални придобивки за 
работещите – достъп за хора с увреждания", но индикаторът е остойностен със стойност „0“ в 
секция 8 от Формуляра. 

335.  BG05M9OP001-
1.008-2312 

КУАДРАНТ 
БЕВЪРИДЖИС АД 
(Булстат: 831607255) 

Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 0 точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (- 6 838) : 26 540 = - 0,26 = - 2т.              
             
Рентабилност = 64 : 26 540  = 0, 0024 х 100 = 0, 24 % = 2т.        
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = 0 точки     

336.  BG05M9OP001-
1.008-2315 

"ДАНИ РАЗ" ЕООД 
(ЕИК: 200246712) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

337.  BG05M9OP001-
1.008-2322 

ТИМЕКС - ТРЕЙД ООД 
(ЕИК: 200692102) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 
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338.  BG05M9OP001-
1.008-2327 

"Джи Ви Ви" АД (ЕИК: 
103776469) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
1. Кандидатът не е представил изисканата от оценителната комисия Декларация на кандидата - 
Приложение IIa, коректно попълнена в т. 1, т. 5 и т.6, подписана от всички лица, които са овластени 
да представляват кандидата, независимо дали гo представляват заедно и/или поотделно, 
членовете на управителни и надзорни органи и други лица, които имат правомощия да упражняват 
контрол при вземането на решения от тези органи, и са вписани в търговския регистър. Кандидатът 
не отговорил в срока, определен от оценителната комисия. Към проектното предложение има 
единствено Декларация IIa, подписана от лицето, представляващо кандидата. Липсва Декларация 
на кандидата - Приложени IIa, попълнена и подписана от членовете на съвета на директорите. 
Съгласно Условията за кандидатстване, декларацията се изисква от кандидата само веднъж, и 
следва да се представи в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
декларацията като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

339.  BG05M9OP001-
1.008-2335 

"Сима" ЕООД (ЕИК: 
820181555) 

Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност.  
Съгласно представените документи, финансовата стабилност на кандидата е оценена в размер на 0 
точки, което не отговаря на изискванията на т. 11.2 от Условията за кандидатстване. 
 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (- 3 218)  : 2 788 = - 1,15 = - 2 т.                         
Рентабилност = 48 : 2 788 = 0, 0172 х 100 = 1,72 % = 2 т.        
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ =   0 точки   

340.  BG05M9OP001- СОЛИС ЕООД (ЕИК: Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
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1.008-2343 825395545) допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - „Заети 
лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“ е с целева стойност 0. 
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“ е остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 

341.  BG05M9OP001-
1.008-2350 

АНГОР ЕООД  
 (ЕИК: 201550038) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като допълнително изисканата Декларация на кандидата (Приложение ІІа) е 
представена в срока, определен от оценителната комисия, но не е коректно попълнена в т.6. 
Съгласно Условията за кандидатстване, документите се изискват от кандидата само веднъж, и 
следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
документите като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

342.  BG05M9OP001-
1.008-2353 

"ДРИЙМ ФИЙЛД" 
ЕООД (ЕИК: 
203438760) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

343.  BG05M9OP001-
1.008-2356 

МЕТАЛИК-90 - 
ГЕОРГИЕВА  С-ИЕ СД 
(ЕИК: 020993919) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия 
допълнително документи, в рамките на посоченият от комисията срок. Към проектното 
предложение липсват: 
- Декларацията за минимални и държавни помощи е попълнена по образец (Приложение ІІІ), 
подписана от поне от едно от представляващите кандидата лица; 
- Декларация за предоставяне на данни от НСИ (Приложение IV), подписана от поне от едно от 
представляващите кандидата лица;  
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- Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия 
(Приложение V), подписана от поне едно от представляващите кандидата лица;  
- Утвърдена програма за минимизиране на риска – подписана от поне едно от представляващите 
организацията лица. 

344.  BG05M9OP001-
1.008-2360 

МИРА ФУУД ЕООД 
(ЕИК: 202604179) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за резултат - 
„Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и 
организация на труда“ е с целева стойност 0. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в някои от следните направления: 
- Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.; 
-  Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за управление и развитие на човешките 
ресурси в предприятията. 
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът " Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда " е 
задължителен, тъй като в проектното предложение са  предвидени дейност "Разработване и 
въвеждане на система за развитие на човешките ресурси и внедряване на софтуер" и дейност 
"Осигуряване на социални придобивки за заетия в Мира Фууд ЕООД персонал", но индикаторът е 
остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 

345.  BG05M9OP001-
1.008-2362 

ЕПО-НОВА БЪЛГАРИЯ 
ЕООД (ЕИК: 
117628950) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 
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346.  BG05M9OP001-
1.008-2363 

ЦИАН ЕООД (ЕИК: 
130485350) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за резултат - 
„Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд“ е с целева 
стойност 0. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в някои от следните направления: 
- Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция 
и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, 
свързани с подобряване условията на труд ; 
- Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с 
индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и 
предотвратяване,  
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд”.  
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия.  
В конкретния случай, индикаторът "Предприятия, въвели нови процеси за безопасни и 
здравословни условия на труд " е задължителен, тъй като в проектното предложение са 
предвидени дейност "Обезопасяване на съществуващи обекти и придобиване на оборудване, 
свързани с подобряване условията на труд" и дейност "Обучение на служителите относно 
специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и 
средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване", но индикаторът е остойностен със стойност 
„0“ в секция 8 от Формуляра. 

347.  BG05M9OP001-
1.008-2380 

Лилия С 2010 (ЕИК: 
201159388) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
Заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - „Заети лица, вкл. самостоятелно 
заети, включени като целева група по проекта“ е с целева стойност 0. 
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Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“ е остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 
 

348.  BG05M9OP001-
1.008-2381 

МУСАН-Д ЕООД (ЕИК: 
203117361) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

349.  BG05M9OP001-
1.008-2382 

"Д И Инжинеринг" 
ЕООД (Булстат: 
203956870) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. Кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия Счетоводен баланс и ОПР 
за 2016 г. Поради липсата на финансови документи за 2016 г. не може да бъде изчислен 
Финансовия капацитет на кандидата. 
Съгласно Условията за кандидатстване, документите се изискват от кандидата само веднъж, и 
следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
документите като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 
2. Поради липсата на финансови документи за 2016 г. не може да бъде изчислен Финансовия 
капацитет на кандидата. На това основание, оценителната комисия счита, че кандидатът не 
разполага с финансов капацитет. 

350.  BG05M9OP001-
1.008-2383 

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ АД (ЕИК: 
130277958) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия 
Декларация на кандидата (Приложение ІІа) от две от представляващите кандидата лица, коректно 
попълнени и подписани. Приложените, след искане на пояснителна информация Декларации на 
кандидата от  двете лица, отново не са подписани.  
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Съгласно Условията за кандидатстване, документите се изискват от кандидата само веднъж, и 
следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
документите като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

351.  BG05M9OP001-
1.008-2391 

ЛЕДА СТИЛ ЕООД 
(ЕИК: 106592481) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

352.  BG05M9OP001-
1.008-2395 

ОСЦЕОЛА ЕООД (ЕИК: 
104637020) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са включени двата задължителни елемента за 
лицата над 54 годишна възраст в допустима дейност 1 от Условията за кандидатстване. 
В проектното предложение е включена дейност 1, а именно "Създаване и внедряване на 
Корпоративна политика за екологична и социална отговорност" и в целевата група по проекта има 
лица над 54 г. възраст. В т. 11 на формуляра за кандидатстване е описана целева група  - "жени и 
мъже на възраст от 19 до 66 години". 
Съгласно Условията за кандидатстване, кандидатът задължително трябва да включи следните 
елементи в цитираната дейност: 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години); 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение не са включени двата 
задължителни елемента за лицата над 54 годишна възраст.  

353.  BG05M9OP001-
1.008-2397 

ЕКО АКВА ТРАНС ЕООД 
(ЕИК: 204057641) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - „Заети 
лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“ е с целева стойност 0. 
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Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“ е остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 

354.  BG05M9OP001-
1.008-2406 

МИГ 23 ЕООД (ЕИК: 
131490350) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не са заложени двата задължителни, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатора за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и "Заети лица, вкл. 
самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 
2. В проектното предложение е включена дейност 1, а именно "Въвеждане на нови практики за 
управление на човешките ресурси" и в целевата група по проекта има лица над 54 г. възраст. 
Съгласно Условията за кандидатстване, кандидатът задължително трябва да включи следните 
елементи в цитираната дейност: 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години); 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение не е включен единият 
задължителен елемент за лицата над 54 годишна възраст - Оптимизация на работните процеси, вкл. 
въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво работно време, ротация на работното място и 
др.) и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот. 

355.  BG05M9OP001-
1.008-2414 

Даун Криейтърс АД 
(ЕИК: 115892289) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - „Заети 
лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“ е с целева стойност 0. 
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Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“ е остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 

356.  BG05M9OP001-
1.008-2416 

ЕВРО ЕКО БИЛД ЕООД 
(ЕИК: 200229809) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в направления: 
- Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.; 
-  Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за управление и развитие на човешките 
ресурси в предприятията,  
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. Това изискване 
е условие за допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до 
ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и организация на труда“ е задължителен, тъй като в проектното 
предложение са предвидени дейност „Разработване, адаптиране и въвеждане на система за 
управление и развитие на човешките ресурси" и дейност "Оборудване на места за хранене и отдих 
на работниците". 

357.  BG05M9OP001-
1.008-2422 

"РУБУС" ЕООД (ЕИК: 
110531032) 

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и 
допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като кандидатът не е представил 
изисканите от оценителната комисия допълнително документи, в рамките на посоченият от 
комисията срок: 
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1. Декларация на кандидата (Приложение ІІа), коректно попълнена в т.1 и подписана от 
представляващото дружеството лице.  
2. Надлежно и коректно попълнени и подписани ОПР и Счетоводен баланс към 31.12.2015 г.  
3. Надлежно и коректно попълнени и подписани ОПР и Счетоводен баланс за периода от 01.01.2016 
г. до последния приключил месец, преди датата на подаване на проектното предложение - 
31.05.2016 г. 
Съгласно Условията за кандидатстване, документите се изискват от кандидата само веднъж, и 
следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
документите като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 
4. На основание лиспвата на фианнсови документи, на база на които да се изчисли финансовият 
капацитет на кандидата, съгласно „Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“, оценителната комисия 
счита, че кандидатът не разполага с финансов капацитет. 

358.  BG05M9OP001-
1.008-2424 

Етера груп ЕООД (ЕИК: 
202485401) 

 Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и 
допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като кандидатът не е представил 
изисканите от оценителната комисия допълнително документи, в рамките на посоченият от 
комисията срок. Към проектното предложение не са приложени: 
1. Коректно попълнена и подписана Декларация за минимални и държавни помощи (Приложение 

III). Приложената Декларация за минимални и държавни помощи (Приложение III) е до т.7. 
2. ОПР и Счетоводен баланс за периода от 01.01.2016 г. до последния приключил месец, преди 

датата на подаване на проектното предложение, т.е. към 31.05.2016 г.    
3. Утвърдена програма за минимизиране на риска, подписана от поне едно от представляващите 

организацията лица.   
4. Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС за 

безопасност и здраве при работа, съгласно разпоредбите на чл. 17 от Наредба № 3 от 19 април 
2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при 
използване на ЛПС на работното място – подписани от представляващото организацията лице. 
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Съгласно Условията за кандидатстване, документите се изискват от кандидата само веднъж, и 
следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
документите като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

359.  BG05M9OP001-
1.008-2426 

ХОУМСТОКС ЕООД 
(ЕИК: 201280703) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

360.  BG05M9OP001-
1.008-2432 

АГЕНЦИЯ ЕЛ - ЕМ 
ЕООД (ЕИК: 
130191950) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са включени двата задължителни елемента за 
лицата над 54 годишна възраст в допустима дейност 1 от Условията за кандидатстване. 
В проектното предложение е включена дейност 1, а именно "Разработване и въвеждане на софтуер 
за управление и развитие на ЧР" и в целевата група по проекта има лица над 54 г. възраст. Съгласно 
Условията за кандидатстване, кандидатът задължително трябва да включи следните елементи в 
цитираната дейност: 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години); 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение не е включен един от  
задължителните елементи за лицата над 54 годишна възраст, а именно - Оптимизация на работните 
процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво работно време, ротация на 
работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния 
живот.  
- Липсва Утвърдена програма за минимизиране на риска – подписана от поне едно от 
представляващите организацията лица. Представеният документ е подписан от Служба "Трудова 
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медицина".  
- Липсва Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС за 
безопасност и здраве при работа, съгласно разпоредбите на чл. 17 от Наредба № 3 от 19 април 2001 
г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при 
използване на ЛПС на работното място, подписан от поне едно от представляващите организацията 
лица. 

361.  BG05M9OP001-
1.008-2434 

СИЛОМА АД (ЕИК: 
118000400) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
Проектното предложение е подписано с електронен подпис на Х. Н. К., който е един от 
представляващите кандидата лица. Оценителната комисия е изискала от  кандидата пояснителна 
информация, която е представена в рамките на посоченият от комисията срок. Отговорът от 
кандидата е подписан от О. Д. Е., който не фигурира в ТР, като представляващ кандидата. От 
кандидата е изискано да представи Нотариално заверен документ за упълномощаване на лицето О. 
Д. Е., подписало с електронен подпис отговора на въпроса, с дата на заверката - не по-късно от 
датата на изпращане на отговора. Кандидатът е изпратил отговор, към който е прикачил сканирано 
копие от пълномощно на лицето О. Д. Е., но датата на нотариалната заверка е 22.08.2016 г., а 
отговорът е изпратен на 15.08.2016 г. 

362.  BG05M9OP001-
1.008-2435 

ДИАГНОСТИЧНО-
КОНСУЛТАТИВЕН 
АНТИЕЙДЖИНГ И 
РЕДЖУВЕНЕЙШЪН 
ЦЕНТЪР ХИЛ КЛИНИК 
ЕАД (ЕИК: 200080339) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като кандидатът не е отговорил в срока, определен от 
оценителната комисия. Към проектното предложение не са приложени: 
1.  Декларация на кандидата - Приложени IIa, коректно попълнена в т. 1, т. 5 и т.6, подписана от 
всички лица, които са овластени да представляват кандидата, независимо дали гo представляват 
заедно и/или поотделно, членовете на управителни и надзорни органи и други лица, които имат 
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, и са вписани в 
търговския регистър. Липсва Декларация на кандидата - Приложени IIa, попълнена и подписана от 
лицата, които са определени да представляват кандидата и членовете на Съвета на директорите. 
Съгласно Условията за кандидатстване, декларацията се изисква от кандидата само веднъж, и 
следва да се представи в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
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декларацията като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 
2. Констатирано е разминаване в информацията посочена в Декларцията за минимални и държавни 
помощи (Приложение III) и Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП 
(ПриложениеV). В Декларацията по чл. 3 и чл. 4 от ЗМПС (Приложение ІV) кандидатът се е 
определил като „независимо предприятие“, а в т. 8 „Поддържам поне един вид от 
взаимоотношенията по чл. 2, пар. 2, букви „а“ - „г“ от Регламент (ЕС) № 1407/2013” от Декларацията 
за минимални и държавни помощи е попълнил данни за предприятията, с които е „свързан“. От 
кандидата е изискано да отстрани констатираното несъответствие и при необходимост да 
представи коректно попълнена/и декларация/и. В указания срок не е представен изисканият 
документ. 
3. Утвърдена програма за минимизиране на риска, която да включва пълната информация за 
предотвратяване на идентифицираните рискове, вкл.  срокове,  отговорници и т.н. Представено е 
становище на службата по Трудова медицина, а не програма на кандидата. 
 
Съгласно Условията за кандидатстване, документите се изискват от кандидата само веднъж, и 
следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
документите като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

363.  BG05M9OP001-
1.008-2438 

КАРАТ-С АД (ЕИК: 
030001040) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост по процедурата, тъй като: 
Проектното предложение е подписано с електронен подпис на Д. С. Т.- М., а дружеството се 
представлява само от М. Г. С. - управител. От кандидата е изискано да представи Нотариално 
заверен документ за упълномощаване на лицето Д. С. Т.- М., подписало с електронен подпис 
проектното предложение. Кандидатът е изпратил отговор, към който е прикачил сканирано копие 
от пълномощно на лицетоД. С. Т.- М., но текстът на документа не дава права на упълномощеното 
лице да представлява дружеството пред Управляващия орган, а само пред органите на НАП, НОИ, 
НСИ и др.  
Съгласно Условията за кандидатстване, в случай че Формулярът за кандидатстване не е подписан 
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поне от едно от лицата, които представляват кандидата или упълномощено лице, проектното 
предложение се отхвърля. На това основание, оценителната комисия, счита, че проектното 
предложение следва да бъде отхвърлено на етап административно съответствие и допустимост. 
Проектното предложение не е подписано с КЕП от представляващия дружеството или надлежно 
упълномощено от него лице. 

364.  BG05M9OP001-
1.008-2440 

БОРО ООД (ЕИК: 
112538844) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът не е представил изисканата допълнително от оценителната 
комисия Декларация на кандитата (Приложение ІІа), коректно попълнена в т. 1, т. 5 и т.6.  
Представената Декларация на кандидата отново не е коректно попълнена. 

365.  BG05M9OP001-
1.008-2443 

"Стил Плюс" ООД 
(ЕИК: 126582669) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът не е представил изисканите допълнително от оценителната 
комисия документи. Към проектното предложение не са представени: 
- нотариално заверено пълномощно за лицето, което е подписало с КЕП проектното предложение с 
дата не по-късна от датата на подаване на проектното предложение; 
- ОПР и Счетоводен баланс за 2015 г. и за периода от 01.01.2016 г. до последния приключил месец, 
преди датата на подаване на проектното предложение; 
- Удостоверение за кодовете на икономическа дейност на предприятието (основна икономическа 
дейност и допълнителна икономическа дейност), издадено от НСИ по данни за 2015 г.;  
- Утвърдена програма за минимизиране на риска, подписана от поне едно от представляващите 
организацията лица; 
- Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС за 
безопасност и здраве при работа, съгласно разпоредбите на чл. 17 от Наредба № 3 от 19 април 2001 
г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при 
използване на ЛПС на работното място, подписан от поне едно от представляващите организацията 
лица. 
Съгласно Условията за кандидатстване, документите се изискват от кандидата само веднъж, и 
следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
документите като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
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предложение. 

366.  BG05M9OP001-
1.008-2447 

ОРФЕЙ ЕКСПРЕС ООД 
(ЕИК: 120504375) 

Кандидатът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 1 точка, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = 66 683 : 488 822 = 0,14 = 1 т.                       
Рентабилност = (- 43 125) : 488 822 = (- 0,088) х 100 = - 8,8 % = 0 т.    
       
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = 1 точка    

367.  BG05M9OP001-
1.008-2448 

СОУ "АЛЕКСАНДЪР 
ИВАНОВ-ЧАПАЙ" 
(Булстат: 112518667) 

Кандидатът не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост, тъй като 
не е предприятие (микро, малко, средно или голямо предприятие), в качеството му на работодател, 
със самостоятелна правосубектност, регистрирано по Търговския закон, което има право да 
осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с българското 
законодателство.  
Кандидатът е общинско училище, а не предприятие. 

368.  BG05M9OP001-
1.008-2449 

СЛАДЪК ПЪТ ООД 
(ЕИК: 115223426) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като:  
1. В проектното предложение не са заложени двата задължителни, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатора за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и "Заети лица, вкл. 
самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 
2. Кандидатът не е представил изисканите допълнително от оценителната комисия:  
- Кандидатът не е представил изисканата от оценителната комисия Декларация на кандидата - 
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Приложение IIa, коректно попълнена в т. 1, т. 5 и т.6, подписана от всички лица, които са овластени 
да представляват кандидата, независимо дали гo представляват заедно и/или поотделно, 
членовете на управителни и надзорни органи и други лица, които имат правомощия да упражняват 
контрол при вземането на решения от тези органи, и са вписани в търговския регистър. Към 
проектното предложение има единствено Декларация II, подписана от лицето, представляващо 
кандидата. Липсва Декларация на кандидата - Приложение IIa, която следва да се представи от 
кандидатите, подали проектни предложения след 15.04.2016 г. 
Съгласно Условията за кандидатстване, декларацията се изисква от кандидата само веднъж, и 
следва да се представи в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
декларацията като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 
- Кандидатът не е  представил изисканите от оценителната комисия  ОПР и Счетоводен баланс за 
2015 г. и за 2016 г.,  подписани поне от едно от лицата, които са оправомощени да представляват 
кандидата. На основание лиспвата на фианнсови документи, на база на които да се изчисли 
финансовият капацитет на кандидата, съгласно „Методика за оценка на финансовия капацитет на 
кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“, 
оценителната комисия счита, че кандидатът не разполага с финансов капацитет.   

369.  BG05M9OP001-
1.008-2451 

"ТБД-Товарни 
превози" ЕАД (ЕИК: 
202895069) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени двата задължителни, съгласно т. 7 
от Условията за кандидатстване, индикатора за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
"Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

370.  BG05M9OP001-
1.008-2452 

СААВ ООД (ЕИК: 
121852185) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
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Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

371.  BG05M9OP001-
1.008-2453 

ОНИКС КОНСУЛТИНГ 
ЕООД (ЕИК: 
201774659) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени двата задължителни, съгласно т. 7 
от Условията за кандидатстване, индикатора за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
"Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

372.  BG05M9OP001-
1.008-2454 

МЕБЕЛИ ИВВЕКС ООД 
(ЕИК: 123068171) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като 
целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено; 
2. Кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия допълнително документи в 
срока, посочен от комисията. Към проектното предложение не са представени: 
- Декларация на кандидата (Приложение ІІа), коректно попълнена и подписана от второто лице, 
представляващо кандидата; 
- Констатирано е разминаване в информацията посочена в Декларцията за минимални и държавни 
помощи (Приложение III) и Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП 
(ПриложениеV). В Декларацията по чл. 3 и чл. 4 от ЗМПС (Приложение V) кандидатът се е определил 
като „свързано предприятие“, а в т. 8 „Поддържам поне един вид от взаимоотношенията по чл. 2, 
пар. 2, букви „а“ - „г“ от Регламент (ЕС) № 1407/2013” от Декларацията за минимални и държавни 
помощи не е попълнил данни за предприятията, с които е „свързан“. Кандидатът не е представил 
пояснение по констатираното несъответствие и коректно попълнена/и  декларация/и; 
- Представеният от кандидата Счетоводен баланс за 2016 г. не е пълен, не е сканирана втората 
страница на документа. Кандидатът не е представил изисканият от оценителната комисия 
Счетоводен баланс за 2016 г. Липсата на Счетоводен баланс за 2016 г. не позволява да се изчисли 
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финансовия капацитет на кандидата, съгласно Методиката за оценка на финансовия капацитет на 
кандидати по ОП РЧР 2014-2020. 
Съгласно Условията за кандидатстване, документите се изискват  от кандидата само веднъж, и 
следва да се представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето на 
документите като пояснителна информация е основание за отхвърляне на проектното 
предложение. 

373.  BG05M9OP001-
1.008-2456 

"ЮНИГАЗ - ВТ" ООД 
(ЕИК: 104611563) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за изпълнение – „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“. 
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

374.  BG05M9OP001-
1.008-2457 

ВЕНЕРА-2005 ЕООД 
(ЕИК: 131369644) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени двата задължителни, съгласно т. 7 
от Условията за кандидатстване, индикатора за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
"Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

375.  BG05M9OP001-
1.008-2458 

ГОРДИЛ ООД (ЕИК: 
131370988) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - „Заети 
лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“ е с целева стойност 0. 
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“ е остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 

376.  BG05M9OP001-
1.008-2464 

ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ 
ООД (ЕИК: 115573932) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като:  
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1. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“. Съгласно 
изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от Формуляра за 
кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

377.  BG05M9OP001-
1.008-2466 

ТЕЦ „Марица 3“ АД 
(ЕИК: 126526421) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като:  
1. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“. Съгласно 
изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от Формуляра за 
кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 
2. В проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от Условията за 
кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови системи, практики и 
инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в направление: 
- Осигуряване на социални придобивки за работници и служители, включително ремонт и 
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.,  
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. Това изискване 
е условие за допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до 
ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и организация на труда“ е задължителен, тъй като в проектното 
предложение има предвидена дейност „Осигуряване на социални придобивки за работещите, 
включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни 
съоръжения и др.“; 
3. Кандидатът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
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Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 2 точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (- 16 126) : 56 035 = - 0,29 = - 2 т.              
             
Рентабилност = 3 528 : 56 035 = 0,063 х 100 = 6,30 % = 4 т.       
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = 2 точки      
 

378.  BG05M9OP001-
1.008-2468 

АЛФА КОТТОН ООД 
(ЕИК: 201291379) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия 
допълнително документи: Декларация за минимални и държавни помощи (Приложение III); ОПР и 
Счетоводен баланс за периода от 01.01.2016 г. до последния приключил месец /до 31.05.2016/, 
преди датата на подаване на проектното предложение и Удостоверение за кодовете на 
икономическа дейност на предприятието (основна икономическа дейност и допълнителна 
икономическа дейност), издадено от НСИ по данни за 2015 г. Поради липсата на финансови 
документи за 2016 г.  не може да бъде изчислен финансовия капацитет и оценителната комисия 
приема, че кандидатът не разполага с такъв. 

379.  BG05M9OP001-
1.008-2470 

ДЕЛФИНА ООД (ЕИК: 
130050795) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени двата задължителни, съгласно т. 7 
от Условията за кандидатстване, индикатора за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
"Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 

380.  BG05M9OP001-
1.008-2477 

Артемис ООД (ЕИК: 
811181816) 

Кандидатът  не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
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2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
стабилност на кандидата е оценена в размер на 1 точка, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = 1 135 173 : 11 162 569 = 0,10 = 1 т.              
             
Рентабилност = (- 285 399) : 11 162 569 = (- 0,0255) х 100 = - 2,55 % = 0 т.        
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = 1 точка     

381.  BG05M9OP001-
1.008-2481 

ЕКСПРЕС ИНГЛИШ ЛТ 
ЕООД (ЕИК: 
203246991) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - „Заети 
лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“ е с целева стойност 0. 
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“ е остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 

382.  BG05M9OP001-
1.008-2486 

ГРАНИТЕКС-ИВ ЕООД 
(ЕИК: 131224257) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
1. В представеното допълнително изискано пълномощно, представляващият кандидата И.Н.В. е 
упълномощил Р.Г.Н. да го представлява пред точно определени институции с точно определени 
права. Текстът на документа не дава права на упълномощеното лице да представлява дружеството 
пред Управляващия орган; 
 2. В проектното предложение не са включени двата задължителни елемента за лицата над 54 
годишна възраст в допустима дейност 1 от Условията за кандидатстване. 
В проектното предложение е включена дейност 1, а именно "Разработване, адаптиране и 
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въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси. Въвеждане на иновативни модели за 
организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и 
опазване на околната среда" и в целевата група по проекта има лица над 54 г. възраст. Съгласно 
Условията за кандидатстване, кандидатът задължително трябва да включи следните елементи в 
цитираната дейност: 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години); 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение не са включени двата 
задължителни елемента за лицата над 54 годишна възраст.  

383.  BG05M9OP001-
1.008-2487 

ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ 
ЕКИПИРОВКИ ЕООД 
(ЕИК: 812238031) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени двата задължителни, съгласно т. 7 
от Условията за кандидатстване, индикатора за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
"Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 
Кандидатът не е представил изисканите допълнително: 
 - Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия 
(Приложение V), подписана от поне едно от представляващите кандидата лица; 
- Удостоверение за кодовете на икономическа дейност на предприятието (основна икономическа 
дейност и допълнителна икономическа дейност), издадено от НСИ по данни за 2015 г.  

384.  BG05M9OP001-
1.008-2490 

МЕТАЛ ИНВЕСТ - 
ГАБРОВО ООД (ЕИК: 
203125413) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като заложеният в проектното предложение индикатор за изпълнение - „Заети 
лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“ е с целева стойност 0. 
Съгласно изискванията, всеки индикатор, включен в проектното предложение, трябва да бъде 
количествено определен с положителна стойност, различна от “0”. Това изискване е условие за 
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допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта 
от оценителната комисия. В конкретния случай, индикаторът „Заети лица, вкл. самостоятелно заети, 
включени като целева група по проекта“ е остойностен със стойност „0“ в секция 8 от Формуляра. 

385.  BG05M9OP001-
1.008-2495 

ПРЕСЛАВА ЕООД (ЕИК: 
160137848) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са включени двата задължителни елемента за 
лицата над 54 годишна възраст в допустима дейност 1 от Условията за кандидатстване. 
В проектното предложение е включена дейност 1, а именно "Обезпечаване на "Преслава" ЕООД със 
софтуер за управление на човешките ресурси" и в целевата група по проекта има лица над 54 г. 
възраст. Съгласно Условията за кандидатстване, кандидатът задължително трябва да включи 
следните елементи в цитираната дейност: 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години); 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение не е включен един от 
задължителните  елементи за лицата над 54 годишна възраст, а именно - "Въвеждане на практики 
за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 
години)". Вторият задължителен елемент - "Оптимизация на работните процеси, вкл.  въвеждането 
на гъвкави форми на заетост (гъвкаво работно време, ротация на работното място и др.) и други 
практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот" е споменат в т. 11.3 
Описание на целевата група, но не е обоснован в посочената дейност. 

386.  BG05M9OP001-
1.008-2496 

ЕТ "ТАНЕМ-77 - ТАНЕР 
ЮМЕР" (ЕИК: 
108685735) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени двата задължителни, съгласно т. 7 
от Условията за кандидатстване, индикатора за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
"Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 
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387.  BG05M9OP001-
1.008-2499 

ПАСАТ АНТЕНИ ООД 
(ЕИК: 822090225) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не е заложен задължителният, съгласно т. 7 от 
Условията за кандидатстване, индикатор за резултат – „Предприятия, въвели нови процеси за 
безопасни и здравословни условия на труд“. 
Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, в проектни предложения, в които са предвидени 
дейности в някои от следните направления: 
-  Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за управление и развитие на човешките 
ресурси в предприятията, 
задължително следва да е заложен индикаторът за резултат „Предприятия, въвели нови системи, 
практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда“. Това изискване 
е условие за допустимост на проектното предложение и неспазването му ще доведе до 
ОТХВЪРЛЯНЕ на проекта от оценителната комисия. 
В конкретния случай, индикаторът „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за 
развитие на човешките ресурси и организация на труда“ е задължителен, тъй като в проектното 
предложение има предвидена дейност 3 „Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за 
развитие на човешките ресурси в предприятието". 

388.  BG05M9OP001-
1.008-2500 

КОМПЛЕКСЕН 
ОНКОЛОГИЧЕН 
ЦЕНТЪР - РУСЕ ЕООД 
(ЕИК: 117527022) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са включени двата задължителни елемента за 
лицата над 54 годишна възраст в допустима дейност 1 от Условията за кандидатстване. 
В проектното предложение е включена дейност 1, а именно "Внедряване на софтуер за управление 
на човешките ресурси" и в целевата група по проекта има лица над 54 г. възраст. Съгласно 
Условията за кандидатстване, кандидатът задължително трябва да включи следните елементи в 
цитираната дейност: 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години); 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение не са включени двата 
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задължителни елемента за лицата над 54 годишна възраст. 

389.  BG05M9OP001-
1.008-2508 

УНИТРЕЙД 
БЛАГОЕВГРАД ЕООД 
(ЕИК: 202851165) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са включени двата задължителни елемента за 
лицата над 54 годишна възраст в допустима дейност 1 от Условията за кандидатстване. 
В проектното предложение е включена дейност 1, а именно "Разработване и въвеждане на система 
за развитие на човешките ресурси" и " Обезпечаване на "Унитрейд Благоевград" ЕООД със софтуер 
за управление на човешките ресурси в предприятието" и в целевата група по проекта има лица над 
54 г. възраст. Съгласно Условията за кандидатстване, кандидатът задължително трябва да включи 
следните елементи в цитираната дейност: 
- Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво 
работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на 
професионалния и личния живот; 
- Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по- възрастните работници и 
служители (над 54 години); 
След извършена оценка е установено, че в проектното предложение не са включени двата 
задължителни елемента за лицата над 54 годишна възраст.  

390.  BG05M9OP001-
1.008-2509 

ПИРИНСКА 
ТУРИСТИЧЕСКА 
КОМПАНИЯ АД (ЕИК: 
101051319) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като: 
Кандидатът не е представил в рамките на посочения срок, изисканите от оценителната комисия 
документи: - Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало с КЕП проектното 
предложение с дата не по-късна от датата на подаване на проектното предложение; 
- Удостоверение за кодовете на икономическа дейност на предприятието (основна икономическа 
дейност и допълнителна икономическа дейност), издадено от НСИ по данни за 2015 година. 

391.  BG05M9OP001-
1.008-2526 

С УНД А ЕООД (ЕИК: 
175082731) 

Кандидатът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на 
финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020 г.“ 
Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря 
на изискванията за финансова стабилност. Съгласно представените документи, финансовата 
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Кандидат Основание за отхвърляне 

стабилност на кандидата е оценена в размер на 0 точки, което не отговаря на изискванията на т. 
11.2 от Условията за кандидатстване. 
Оценка на финансовата стабилност:  
Финансова независимост (ФН) = (- 17) : 242 = - 0,07 = -2 т.             
             
Рентабилност = (-2) : 242 = (- 0,0082) х 100 = - 0,82 % = 2 т.      
             
ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = 0 точки      

392.  BG05M9OP001-
1.008-2527 

ЕКСИЛПО ООД (ЕИК: 
201557619) 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 
допустимост, тъй като в проектното предложение не са заложени двата задължителни, съгласно т. 7 
от Условията за кандидатстване, индикатора за изпълнение - „Предприятия, получили подкрепа“ и 
"Заети лица, вкл. самостоятелно заети, включени като целева група по проекта“.  
Съгласно изискванията, ако някой от задължителните индикатори не е включен в секция 8 от 
Формуляра за кандидатстване, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 
Кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия допълнителни документи в 
рамките на посоченият срок. 

393.  BG05M9OP001-
1.008-2536 

„АТА-СПА“ ООД (ЕИК: 
203851289) 

Проектното предложение е подадено извън посоченият в Условията за кандидатстване срок и не е 
разглеждано от оценителната комисия. 

394.  BG05M9OP001-
1.008-2537 

КЛИМА КГ ЕООД (ЕИК: 
202056252) 

Проектното предложение е подадено извън посоченият в Условията за кандидатстване срок и не е 
разглеждано от оценителната комисия. 

 


