
  

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

Списък на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ , класирани, съгласно общия 

брой получени точки и до размера на предварително определените и обявени финансови средства по процедурата 

по процедура № BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград - приспособяване на работниците, 

предприятията и предприемачите към промените”. 

 

Номер 

в 

класир

ането 

по 

точки 

Проектно 

предложен

ие № 

Наименование 

на кандидата 

Средно-

аритмет

ична 

оценка 

/брой 

точки/ 

Искана 

сума на 

безвъзмезд

ната 

финансова 

помощ 

Препоръча

на сума на 

безвъзмезд

ната 

финансова 

помощ 

Общ 

бюджет на 

проекта 

/първонача

лен/ 

Общ 

размер на 

бюджета 

/препоръча

н/ 

% на 

безвъз

мездн

ата 

финан

сова 

помо

щ 

Обосновка на корекция 

1 BG05M9

OP001-

1.033-

0005 

 

ДЕЙЗИ 

МЕБЕЛ ООД 

 

107,00 

 

81904.00 90094.40 81904.00 90094.40 100% Съгласно точка 14.2 от Условията за 

кандидатстване по процедура № 

BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, 

Септември, Велинград - приспособяване 

на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените” 

кандидатите следва да планират само 

преките си разходи. Непреките разходи, 

които са в размер точно на 10 % от 

преките допустими разходи са служебно 



 

 

 

 

отразени от оценителната комисия в 

бюджета на всяко проектното 

предложение. 

 

 

 

2 BG05M9

OP001-

1.033-

0006 

 

ОТО МЕБЕЛ 

ЕООД 

 

86,50 

 

93312,00 88123,20 93312,00 88123,20 100% Съгласно точка 14.2 от Условията за 

кандидатстване по процедура № 

BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, 

Септември, Велинград - приспособяване 

на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените” 

кандидатите следва да планират само 

преките си разходи. Непреките разходи, 

които са в размер точно на 10 % от 

преките допустими разходи са служебно 

отразени от оценителната комисия в 

бюджета на всяко проектното 

предложение. 

На етап „Техническа и финансова оценка“ 

комисията извършва проверка и за 

допустимост и основателност на 

разходите, и извършва служебна корекция 

в размера на БФП в случай, че разходът не 

съответства на изискванията на Условията 

за кандидатстване. 

По Дейност „Подобряване на социалния 



 

 

 

 

климат в предприятието чрез 

предоставяне на възможности за спорт на 

служителите по време на работния процес 

в предприятията“ е извършена редукция 

на разходите в размер на 13200 лева.  

В Дейност 4 е предвидено оборудване на 

помещения за отдих, почивка и 

улесняване на служителите по време на 

работния процес в предприятието. 

Предвидено е закупуването на следното 

оборудване и обзавеждане: 

"Велоергоаметър - 1бр. х 6400 лв. и 

Бягаща пътека - 1 бр. х 9 000 лв." Въз 

основа на извършено пазарно проучване в 

Интернет КППП  редуцира стойностите 

на част от предвиденото за закупуване 

оборудване и обзавеждане: + 

Велоаргометър - от 6`400.00 лева на 

700.00; + Бягаща пътека - от 9`000.00 лева 

на 1`500.00 лева. 

Предложените от кандидата разходи не 

съответстват на пазарните цени и 

поставените цели, дейности и очаквани 

резултати. 

 

 



 

 

 

 

3 BG05M9

OP001-

1.033-

0003 

 

ГОЛД ООД 

 

83,50 

 

111621,13 103536,13 111621,13 103536,13 100% Съгласно точка 14.2 от Условията за 

кандидатстване по процедура № 

BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, 

Септември, Велинград - приспособяване 

на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените” 

кандидатите следва да планират само 

преките си разходи. Непреките разходи, 

които са в размер точно на 10 % от 

преките допустими разходи са служебно 

отразени от оценителната комисия в 

бюджета на всяко проектното 

предложение. 

На етап „Техническа и финансова оценка“ 

комисията извършва проверка и за 

допустимост и основателност на 

разходите, и извършва служебна корекция 

в размера на БФП в случай, че разходът не 

съответства на изискванията на Условията 

за кандидатстване. 

В Дейност 3 е предвидено оборудване за 

хранене на персонала - хладилник, 

готварска печка, микровълнова печка, 

кафе-машина , диспенсър за вода, 

абсорбатор, съдомиялна машина, като е 

посочена обща стойност от 14 210. 00 лева 

без ДДС. В отговор на комуникация от 



 

 

 

 

29.07.2019г. кандидатът е посочил 

единични цени на предвиденото за 

закупуване оборудване, както следва: 

хладилник 1 бр. х 1750 лв. = 1750 лв., 

готварска печка 1 бр. х 8200 лв. = 8200 лв., 

микровълнова печка 1 бр. х 860 лв. = 860 

лв., кафе-машина 1 бр. х 900 лв. = 900 лв., 

диспенсър за вода 2 бр. х 345 лв. = 690 лв., 

абсорбатор 1 бр. х 840 лв. = 840 лв., 

съдомиялна машина 1 бр. х 970 лв. = 970 

лв. Въз основа на извършено пазарно 

проучване в Интернет КППП редуцира 

стойностите на част от предвидените за 

закупуване материални активи както 

следва:  Хладилник - от 1`750.00 лева на 

800.00 лева;  Готварска печка - от 8`200.00 

лева на 1`800.00 лева;  Микровълнова 

печка - да остане 860.00 лева (без 

редукция);  Кафе машина - да остане 

900.00 лева (без редукция);  Диспенсър за 

вода - да остане 2 бр. от 345.00 лева = 

690.00 лева (без редукция);  Абсорбатор - 

да остане 840.00 лева (без редукция);  

Съдомиялна машина - да остане 970.00 

(без редукция). 

Предложените от кандидата разходи не 

съответстват на пазарните цени и 



 

 

 

 

поставените цели, дейности и очаквани 

резултати. 

4 BG05M9

OP001-

1.033-

0004 

ВЕЛИНТРЕЙ

Д ЕООД 

77,00 71334,25 53242,55 71334,25 53252,55 100% Съгласно точка 14.2 от Условията за 

кандидатстване по процедура № 

BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, 

Септември, Велинград - приспособяване 

на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените” 

кандидатите следва да планират само 

преките си разходи. Непреките разходи, 

които са в размер точно на 10 % от 

преките допустими разходи са служебно 

отразени от оценителната комисия в 

бюджета на всяко проектното 

предложение. 

На етап „Техническа и финансова оценка“ 

комисията извършва проверка и за 

допустимост и основателност на 

разходите, и извършва служебна корекция 

в размера на БФП в случай, че разходът не 

съответства на изискванията на Условията 

за кандидатстване. 

По Дейност 1 „Разработване, адаптиране 

и въвеждане на системи за развитие на 

човешките ресурси в предприятието“ е 

извършена редукция на разходите в 

размер на 12 000 лева. 



 

 

 

 

По Дейност 3 „Oсигуряване на социални 

придобивки за работещите“ е извършена 

редукция на разходите в размер на 4 

447,00лева. 

 

Редуцирани са разходите по Дейност 1 

"Разработване, адаптиране и въвеждане 

на системи за развитие на човешките 

ресурси в предприятието" със следните 

мотиви: В описанието на Дейност 1 

"Разработване, адаптиране и въвеждане 

на системи за развитие на човешките 

ресурси в предприятието" е предвидено 

изпълнението на следните дейности: 1. 

"Разработване на Практики за въвеждане 

на гъвкави форми на заетост" 2. 

"Разработване на вътрешно-фирмена 

уредба за въвеждане на нови практики за 

обезпечаване на човешки ресурси" 3. 

"Разработване на вътрешно-фирмена 

уредба и Наръчник за добри зелени 

практики и компетенции в 

предприятието" За изпълнението на 

елемент 1 „Разработване на Практики за 

въвеждане на гъвкави форми на заетост“ 

липсва адекватна обосновка и описание от 

страна на кандидата по отношение на 



 

 

 

 

необходимостта от усъвършенстване и 

подобрения спрямо текущото състояние 

на предприятието и неговото планирано 

развитие за въвеждането на гъвкави 

форми на заетост и други практики за по-

лесно съвместяване на професионалния и 

личния живот. В рамките на елемент 2 

"Разработване на вътрешно-фирмена 

уредба за въвеждане на нови практики за 

обезпечаване на човешки ресурси" не е 

обоснована необходимостта от промени в 

наличните системи за развитие на 

човешките ресурси, нито връзката със 

стратегията за развитие на 

предприятието. Не е обоснована и 

описана необходимостта от 

усъвършенстване и подобрения спрямо 

текущото състояние на предприятието и 

неговото планирано развитие. Елемент 3 

предвижда „Разработване на вътрешно-

фирмена уредба и Наръчник за добри 

зелени практики и компетенции в 

предприятието“, но липсва каквато и да е 

обосновка как предвидените мерки ще 

допринесат за опазване на околната среда. 

За да се аргументира дейността, е 

направено абстрактно изложение, 



 

 

 

 

касаещо „практиката“, но липсва връзката 

между дейността и конкретните условия и 

нужди в предприятието кандидат. 

Разписана така, дейността не отговаря на 

поставените в Условията за 

кандидатстване изисквания към Дейност 

1 „Подкрепа за практики за въвеждане на 

гъвкави форми на заетост“ и Дейност 2 

„Подкрепа за практики за 

усъвършенстване на системите за 

управление на човешките ресурси в 

предприятията, с акцент върху 

практиките за трайно интегриране на 

младите хора на работното място“. 

Наличието на тези пропуски, наред с 

липсата на адекватен анализ на 

проблемите и нуждите на конкретните 

целеви групи, както и обосновка за 

връзката между тях и посочените по-горе 

дейности, по никакъв начин не 

обосновават необходимостта от 

изпълнение на Дейност 1 „Разработване, 

адаптиране и въвеждане на системи за 

развитие на човешките ресурси в 

предприятието“. 

 

Разходи, произтичащи от договори за 



 

 

 

 

изработка/ услуга или договори за 

поръчка по реда на ЗЗД, 

неквалифицирани другаде, са редуцирани 

в размер на 12 000 лева.  

 

С комуникация от кандидатът е изискано 

да представи единични цени за всеки един 

от предвидените за закупуване активи. 

След допълнителна комуникация, 

кандидадът е представил единични цени 

за следните активи: - Оборудване на кухня 

за приготвяне на храна на персонала - 

хладилник 1 бр. х 1297 лв. = 1297 лв. , 

фурна за вграждане 1 бр. х 2458 лв. = 2458 

лв., плот за вграждане 1 бр. х 1119 лв. = 

1119 лв., асппиратор 1 бр. х 1099 лв. = 

1099 лв., съдомиялна 1 бр. х 1308 лв. = 

1308 лв., мивка 1 бр. х 980 лв. = 980 лв., 

смесител 1 бр. х 536 лв. = 536 лв. На база 

проведено пазарно проучване в интернет 

КППП редуцира така посочените цени: - 

Хладилник - от 1297,00 лева на 800,00 

лева; - Фурна, плот и аспиратор за 

вграждане (предлагат се като комплект на 

пазара) - от общо 4 676,00 лева на 1 800,00 

лева; - Съдомиялна - от 1 308,00 на 1 

000,00 лева; - Мивка - от 980,00 на 400,00 



 

 

 

 

лева; - Смесител - от 536,00 лева на 350,00 

лева. 

Предложените от кандидата разходи не 

съответстват на пазарните цени и 

поставените цели, дейности и очаквани 

резултати. 

След направените корекции, са 

редуцирани разходите за СМР, така че да 

отговорят на изискването да не 

превишават 20% от общо допустимите 

разходи по проекта. 

 

5 BG05M9

OP001-

1.033-

0002 

РОДОПСКО 

ХАНЧЕ 

ЕООД 

72,00 65120,00 35566,68 65120,00 35566,68 100% Съгласно точка 14.2 от Условията за 

кандидатстване по процедура № 

BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, 

Септември, Велинград - приспособяване 

на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените” 

кандидатите следва да планират само 

преките си разходи. Непреките разходи, 

които са в размер точно на 10 % от 

преките допустими разходи са служебно 

отразени от оценителната комисия в 

бюджета на всяко проектното 

предложение. 

На етап „Техническа и финансова оценка“ 

комисията извършва проверка и за 



 

 

 

 

допустимост и основателност на 

разходите, и извършва служебна корекция 

в размера на БФП в случай, че разходът не 

съответства на изискванията на Условията 

за кандидатстване. 

Съгласно Условията за кандидатстване, 

кандидатът е представил единични цени 

за всеки един от предвидените за 

закупуване активи. Такива са представени 

след допълнителна комуникация с 

кандидата за следните активи: - 

осветителни тела за монтаж на таван 

120см. с LED осветители 36W – 11 броя х 

250 лв. = 2 750 лв.; - осветителни тела 60см 

с LED осветители 36W – 9 броя х 180 лв. 

= 1620 лв.. - Фитнес уреди - кростренажор 

- 1 бр. х 1700 лв. = 1700 лв.; велоергометър 

- 1 бр. х 1500 лв. = 1500 лв.; лежанка - 1 бр. 

х 800 лв. = 800 лв., пътека за бягане - 1 бр. 

х 3000 лв. = 3000 лв. , многофункционален 

спортен уред - 1 бр. х 4400 лв. = 4400 лв., 

лост, гири, тежести - комплект - 1 бр. х 900 

лв. = 900 лв.  

Предложените разходи за редуцирани от 

КППП, както следва: 

 1. Кандидатът е представил единични 

цени за фитнес уредите, но същите са 



 

 

 

 

завишени, като не са съобразени с 

пазарните. Извършено е проучване от 

страна на КППП, като са приложени 

извадки от три независими интернет 

източника с цени за всеки един от 

посочените активи: кростренажор, 

велоаргометър, лежанка, пътека за бягане, 

многофункционален спортен уред, лост, 

гири, тежести. На база проучването 

КППП редуцира разходите за фитнес 

уреди по следния начин: - Кростренажор - 

от 1700 лева на 800 лева - Велоаргометър 

- от 1500 лева на 700 лева - Лежанка - от 

800 на 300 лева - Пътека за бягане - от 

3000 на 1500 лева. - Многофункционален 

спортен уред - от 4400 на 1000 лева - Лост, 

гири, тежести - от 900 на 500 лева Общо 

размер на разходите преди редукция: 12 

300 лева. Общ размер на редуцирани 

разходи: 7500 лева. Обща стойност на 

разходите след редукция: 4800 лева.  

2. Не са представени единични цени за 

следните активи "Оборудване за хранене 

на персонала - хладилник, диспенсър за 

вода, микровълнова печка, печка с 

котлони, кафе-машина", като общата им 

стойност съгласно Формуляра за 



 

 

 

 

кандидатстване е 3660 лева, които се 

редуцирани от т. 5 Бюджет. Становище: 

От бюджетен ред 4.2. Разходи за 

закупуване на специализирано 

обзавеждане и оборудване, необходимо за 

осъществяване на Дейност 3.3 на стойност 

26010.00 лв. следва да бъдат редуцирани 

11 160 лева. Като общата стойност на 

разходите по този бюджетен ред следва да 

станат 14 850 лева.  

3. КППП извърши служебна корекция на 

бюджета и редуцирани разходите по 

Дейност 1 "Разработване, адаптиране и 

въвеждане на системи за развитие на 

човешките ресурси в предприятието" със 

следните мотиви: В описанието на 

Дейност 1 "Разработване, адаптиране и 

въвеждане на системи за развитие на 

човешките ресурси в предприятието" е 

предвидено изпълнението на следните 

дейности: 1. "Разработване на Практики за 

въвеждане на гъвкави форми на заетост" 

2. "Разработване на вътрешно-фирмена 

уредба за въвеждане на нови практики за 

обезпечаване на човешки ресурси" 3. 

"Разработване на вътрешно-фирмена 

уредба и Наръчник за добри зелени 



 

 

 

 

практики и компетенции в 

предприятието" За изпълнението на 

елемент 1 „Разработване на Практики за 

въвеждане на гъвкави форми на заетост“ 

липсва адекватна обосновка и описание от 

страна на кандидата по отношение на 

необходимостта от усъвършенстване и 

подобрения спрямо текущото състояние 

на предприятието и неговото планирано 

развитие за въвеждането на гъвкави 

форми на заетост и други практики за по-

лесно съвместяване на професионалния и 

личния живот. В рамките на елемент 2 

"Разработване на вътрешно-фирмена 

уредба за въвеждане на нови практики за 

обезпечаване на човешки ресурси" не е 

обоснована необходимостта от промени в 

наличните системи за развитие на 

човешките ресурси, нито връзката със 

стратегията за развитие на предприятието. 

Не е обоснована и описана 

необходимостта от усъвършенстване и 

подобрения спрямо текущото състояние 

на предприятието и неговото планирано 

развитие. Елемент 3 предвижда 

„Разработване на вътрешно-фирмена 

уредба и Наръчник за добри зелени 



 

 

 

 

практики и компетенции в 

предприятието“, но липсва каквато и да е 

обосновка как предвидените мерки ще 

допринесат за опазване на околната среда. 

За да се аргументира дейността, е 

направено абстрактно изложение, 

касаещо „практиката“, но липсва връзката 

между дейността и конкретните условия и 

нужди в предприятието кандидат. 

Разписана така, дейността не отговаря на 

поставените в Условията за 

кандидатстване изисквания към Дейност 1 

„Подкрепа за практики за въвеждане на 

гъвкави форми на заетост“ и Дейност 2 

„Подкрепа за практики за 

усъвършенстване на системите за 

управление на човешките ресурси в 

предприятията, с акцент върху практиките 

за трайно интегриране на младите хора на 

работното място“. Наличието на тези 

пропуски, наред с липсата на адекватен 

анализ на проблемите и нуждите на 

конкретните целеви групи, както и 

обосновка за връзката между тях и 

посочените по-горе дейности, по никакъв 

начин не обосновават необходимостта от 

изпълнение на Дейност 1 „Разработване, 



 

 

 

 

адаптиране и въвеждане на системи за 

развитие на човешките ресурси в 

предприятието“, поради което считам, че 

същата следва да се премахне от 

проектното предложение, заедно с 

предвидените за нея разходи, които също 

не са обосновани.  

След направените корекции, се редуцират 

разходите за СМР, така че да отговорят на 

изискването да не превишават 20% от 

общо допустимите разходи по проекта.  

Предложените от кандидата разходи не 

съответстват на пазарните цени и 

поставените цели, дейности и очаквани 

резултати. 
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