
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

 

Одобрил: …………/п/………… 

Елена Канлиева – Председател УС на МИГ 

въз основа на Решение № 263 от 19.04.2022г. 

на УС на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

Процедура за подбор на проекти с референтен номер BG16RFOP002-2.111  

Наименование на процедурата:  

МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ 

 

 

 

 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 

 

18.04.2022г. 
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

СЪДЪРЖАНИЕ: 

1. Заседания 

2. Комися за подбор на проектни предложения 

3. Провеждане на етап „Оценка на административно съответствие и допустимост“ 

3.1. Разпределение на проектни предложения 

3.2. Решения на КППП 

3.3. Кореспонденция с кандидатите 

4. Заключение от етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ 

4.1. Проектни предложения, предложени за по-нататъшна оценка 

5. Провеждане на етап „Техническа и финансова оценка“ 

5.1. Разпределение на проектни предложения 

5.3. Кореспонденция с кандидатите 

6. Заключение от техническа и финансова оценка 

6.1. Проектни предложения, класирани, съгласно общия брой получени точки и до 

размера на предварително определените и обявени финансови средства по процедура 

на подбор на проекти № BG16RFOP002-2.111 „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП“  по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП 

на „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ 

6.3. Резервни проектни предложения 

6.2. Проектни предложения, предложени за отхвърляне 

6.3. Оттеглени по време на оценката проектни предложения 

7. Подписи 
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Регистър на получените проектни предложения по процедура на подбор на проекти № 

BG16RFOP002-2.111 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“ по мярка 2.2 „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП“, съхраняван в Информационната система за управление и наблюдение 

на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020); 

2. Заповед № 69/08.03.2022 г. на председателя на УС на МИГ Белово, Септември, 

Велинград за определяне на състав на комисия за разглеждане, оценка и класиране на 

подадените проектни предложения по процедура за подбор на проекти № BG16RFOP002-

2.111 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в 

МСП“ по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. 

3. Декларации за липса на конфликт на интереси и поверителност, попълнени и 

подписани от председателя, секретарите, членовете на Оценителната комисия с право на 

глас и наблюдателя, заедно с контролни листове за проверка; 

4. Кореспонденция с кандидатите – изискани документи и/или разяснения и получени 

документи/разяснения, съхранявани в ИСУН 2020;  

5. Таблици за оценка на административното съответствие и допустимостта съхранявани в 

ИСУН 2020. 

6. Таблици за оценка (оценителни листи за техническа и финансова оценка), попълнени от 

съответните участници в процедурата по оценяване на проектните предложения, 

съхранявани в ИСУН 2020; 

7. Обобщена таблица с точките, които са получили оценяваните проектни предложения 

по отделните критерии; 

8. Списък на оттеглените проекти по време на оценката; 

9. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основание за 

отхвърлянето им; 

10. Списък на проектните предложения, които са предложени за финансиране до размера 

на предварително определените и обявени финансови средства по съответната процедура, 

класирани съгласно общия брой получени точки, размер на безвъзмездната финансова 

помощ (искана и препоръчана) за всяко предложение, общия бюджет на отделните 

проектни предложения (първоначален и препоръчан) и процента на безвъзмездната 

финансова помощ спрямо допустимите разходи; 

11. Списък на резервните проектни предложения 
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

1. Заседания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Работата на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура на подбор на 

проекти BG16RFOP002-2.111 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“ е извършена за периода от 11.03.2022г. до 18.04.2022г. 

 

 2. Комисия за подбор на проектни предложения 

 Комисия за подбор на проектни предложения бе назначена със Заповед № 69/08.03.2022г, 

приложенa към настоящия протокол.  

 КППП е в състав: 

 

Име, презиме, фамилия  Институция Функция 

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ 

МИНОВ 

МИГ Белово, Септември, 

Велинград 

 

Председател /без право на 

глас/ 

МАРИЯ ВАСИЛЕВА 

ПЕНИНА 

Общо събрание на МИГ 

Белово, Септември, 

Велинград 

Секретар /без право на глас/ 

ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА 

АСЕНОВА 
Външен експерт оценител 

Член на оценителната комисия 

с право на глас 

ЕМИЛ ГЕРГИНОВ 

ЗАХАРИЕВ 
Външен експерт оценител 

Член на оценителната комисия 

с право на глас 

НИКОЛИНА ХРИСТОВА 

ДЕЧЕВА 

МИГ Белово, Септември, 

Велинград 

Член на оценителната комисия 

с право на глас 

 

 

 

 

 Дата (от/до) 

Откриване на процедурата за 

предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ  

26.01.2022г. 

Краен срок за подаване на 

проектни предложения 
07.03.2022г. 

Заседания за провеждане на 

оценка на административното 

съответствие и допустимостта и 

техническа и финансова оценка 

11.03.2022г.  

14.03.2022г. 

     05.04.2022г. 

     18.04.2022г. 
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

Резервни членове: 

Име, презиме, фамилия  Институция Функция
1
 

КРАСИМИРА КРАСИМИРОВА 

БОЮКЛИЕВА-КУБИНСКА 
Външен експерт оценител 

Резервен член 

ВАНЯ ДИМИТРОВА ЦЕНОВА 

Общо събрание на МИГ 

Белово, Септември, 

Велинград 

Резервен член 

ДИАНА МИРОСЛАВОВА 

НИКОЛОВА 

МИГ Белово, Септември, 

Велинград 

Резервен член 

 

Посочените членове на КППП притежават необходимата квалификация и 

професионална компетентност за извършване на проверката и изпълнение на задълженията си. 

Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-2.111 

МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по 

мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, назначена със Заповед № 69 

от 08.03.2022г. на Председателят на УС на МИГ е в състав:  

 

1. Председател на КППП – АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МИНОВ - член на екипа на 

МИГ, без право на глас, адрес: град Белово, ул. „Св. Климен Охридски“ № 87, тел. 0893 946 

401. 

Висше Образование с образователно – квалификационна степен „Магистър“, 

специалност „Счетоводство и контрол“, диплома № 56581/29.11.2005г., серия СА-2005 от 

Стопанска академия „Д. А. Ценов“, град Свищов. 

Професионален стаж: Експерт МИГ – 03 год.; 

Счетоводител в ЕТ „Ал. Минов – Д. Минов“ – 11 год. 03 мес. 00 дни. 

 

2.Секретар – МАРИЯ ВАСИЛЕВА ПЕНИНА – член на колективния върховен орган на 

МИГ „Белово, Септември, Велинград“, адрес: гр. Белово, ул. „Орфей“ № 8, тел. 0889/572 521,.  

Висше Образование с образователно – квалификационна степен „Магистър“, 

специалност „Европейски експерт по земеделие и селски райони“, диплома № 2861/2014г., 

серия АУ – 2014“ от Аграрен университет, град Пловдив. 

Професионален стаж: Технически асистент в МИГ – 03 год. 10 мес. 00 дни; 

 

Членове на КППП с право на глас: 

 

1. ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА АСЕНОВА – външен експерт оценител, адрес: гр. София, бул. 

„Евлоги и Христо Георгиеви“ № 173, ет. 2, тел. 0878/747 366, включена в списък на 

одобрените външни оценители към стратегията за ВОМР  на МИГ „Белово, Септември, 

Велинград“. 
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

Висше образование с образователно – квалификационна степен „Магистър“, 

специалност „Биомеханика“, инженер Биомеханика, диплома № 300309/1997г. от НУ „Неофит 

Рилски“, град Благоевград. 

 

2. ЕМИЛ ГЕРГИНОВ ЗАХАРИЕВ – външен експерт оценител,  адрес: гр. Пазарджик 

4400, ул.“Ангел  Кънчев“13, ап.2,  тел.  0888/  310 222, включен в  списък  на  одобрените  

външни оценители към стратегията за ВОМР  на МИГ „Белово, Септември, Велинград“. 

Квалификация –М„Магистър“ със специалност „Мениджър в международен бизнес“. 

Професионален стаж:  „БГЦПО Пазарджик“ –„Консултант“ –05 год. 01 мес. 00 дни. 

 

3. НИКОЛИНА ХРИСТОВА ДЕЧЕВА – член на екипа на МИГ: гр. Велинград ул. 

„Банска” № 11, тел. 0879 440 626. 

Квалификация – Магистър по икономика: - Европейски експерт по земеделие и селски 

райони; Финанси и банково дело, Икономическа социология. 

Професионален стаж: Експерт МИГ – 07 год. 05 мес.; 

Квалификация – Магистър по икономика: - Европейски експерт по земеделие и селски 

райони; Финанси и банково дело, Икономическа социология. 

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП: 

 

1. КРАСИМИРА КРАСИМИРОВА БОЮКЛИЕВА-КУБИНСКА – включен в списък на 

одобрените външни оценители към стратегията за ВОМР  на МИГ „Белово, Септември, 

Велинград“ и с богат опит в оценяването на проекти на МИГ през програмен период 2013-

2017г., адрес: гр.Смолян, ул. „Зорница“ №1, бл.22, ап.33, ет.4, тел.: 0899/911 212. Висше 

Образование с образователно – квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Макроикономика“, специализация „Финансов мениджмънт“ диплома № 005955/2002г., от ПУ 

„Паисий Хилендарски“, град Пловдив. 

Професионален стаж:  работа по проекти в община Рудозем – 2 год. 10 мес. 00 дни и     

Гл.експерт ПЗОП в Община Рудозем – 17 год. 

 

2. ВАНЯ ДИМИТРОВА ЦЕНОВА - член на колективния върховен орган на МИГ, без 

право на глас, адрес: гр. Белово, ул. „Ал. Константинов” № 8, тел. 0899 587 452.  

Квалификация - Висше Образование с образователно – квалификационна степен 

„Магистър“, специалност „Социология и политически науки“, специализация 

„Журналистика“, диплома от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, град Пловдив. 

Професионален стаж: 

Социален работник в „Агенция социално подпомагане“ – 12 год. 03 мес. 00 дни; 

Библиотекар в “НЧ Св. Св. Кирил и Методий – 1927г“ – 02 год. 09 мес. 10 дни. 

 

3. ДИАНА МИРОСЛАВОВА НИКОЛОВА - член на екипа на МИГ, без  право на глас, 

адрес: с. Голямо Белово, ул.Трета № 15, тел. 0878 317 697. 
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

Висше Образование с образователно – квалификационна степен „Бакалавър“, 

специалност „Публична администрация“, диплома № 8085/2003г., серия ВСУ – 2003“ от 

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, град Варна. 

Професионален стаж: Технически асистент в МИГ – 03 год. 07мес. 00 дни; 

Секретар в “НЧ Св. Св. Кирил и Методий – 1927г“ – 10 год. 04 мес. 00 дни. 

 

На заседанието на КППП на 11.03.2022г. присъстващите се запознаха с техните 

задължения и роля в оценителния процес. В съответствие правилата за работа на КППП бяха 

определени конкретните ангажименти в процеса на оценка на всеки член от Комисията, както 

следва: 

Александър Минов – Председател/Администратор Оценителна сесия  

– ръководи организационно и методически работата й, координира процеса на оценка в 

съответствие с процедурите, предвидени в ЗУСЕСИФ, ПМС 161 от 4 юли 2016г., Указанията 

на УО на ОПИК и осигурява безпристрастност на процеса; 

- отговаря за процеса на извършване на оценката на постъпилите проектни 

предложения в установения срок; 

- отговаря за разпределянето на проектните предложения в ИСУН 2020 на всички 

членове на КППП; 

- отговаря за комуникацията с кандидатите по процедурата – изпращане на искания за 

допълнителна и пояснителна информация, определяне на срокове за нейното представяне от 

кандидатите и присъединяване на получената информация към съответното проектно 

предложение; 

- отговаря за изготвянето на оценителния доклад и следи за изрядността на доклада и 

полагането на подписи от всички членове на КППП; 

- подписва оценителния доклад от работата на КППП. 

Право на достъп по модули в ИСУН 2020: 

- Оперативна карта: четене 

- Процедури: четене 

- Проектни предложения: четене 

- Оценителна сесия по процедура: администриране 

 

Мария Пенина – Секретар/Администратор Оценителна сесия 

– подпомага председателя в дейността му, изпълнява всички административни 

дейности, свързани с оценителния процес, и отговаря за техническата обезпеченост на 

дейността на комисията; 

- отговаря за информирането на КППП за графика на работа и осигуряването на 

присъствие на заседанията на комисията; 

- участва в изготвянето на оценителния доклад; 

- подписва оценителния доклад от работата на КППП. 

Право на достъп по модули в ИСУН 2020: 

- Оперативна карта: четене 
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- Процедури: четене 

- Проектни предложения: четене 

- Оценителна сесия по процедура: администриране 

 

Членове с право на глас: 

Юлия Асенова – член на комисията с право на глас/ Оценител 

Емил Захариев – член на комисията с право на глас/Оценител 

Николина Дечева – член на комисията с право на глас/Оценител 

– оценка и класиране на подадените по процедурата проектни предложения; 

извършване на оценка на административното съответствие и допустимостта и техническа и 

финансова оценка. Участието в отделните етапи на оценка се определя автоматично на 

случаен принцип в системата ИСУН 2020. При възникнала необходимост разпределението на 

проектни предложения може да бъде извършвано и индивидуално при ясно формулиране и 

обосноваване на причината за това. 

- участват в заседанията на КППП; 

- участват в изготвянето на оценителния доклад; 

- подписват оценителния доклад от работата на КППП. 

Право на достъп по модули в ИСУН 2020: 

- Оперативна карта: четене 

- Процедури: четене 

- Проектни предложения: четене 

- Оценителна сесия по процедура: оценяване 

 

   Външни наблюдатели без право на глас: 

– следи за спазване на разпоредбите на ЗУСЕСИФ и постановлението при оценяването 

на проектните предложения. Те присъстват на заседанията на комисията, като не могат да 

влияят при оценяването на проектните предложения. При констатиране на нарушения 

наблюдателят е длъжен писмено да информира ръководителя на управляващия орган. След 

приключването на оценителния процес наблюдателят изготвя доклад за своята дейност до 

ръководителя на управляващия орган. 

В процеса на своята работа КППП се ръководи от следните принципи: 

1. добро финансово управление; 

2. публичност и прозрачност; 

3. не се допуска въвеждането на допълнителни критерии за оценка или изменение на 

критериите по време на провеждането на процедурата; 

4. свободна и лоялна конкуренция - оценяването на проектите и предоставянето на 

безвъзмездна помощ се осъществява при липса на конфликт на интереси и равно третиране на 

всички кандидати; 

5. равнопоставеност и недопускане на дискриминация - еднакво прилагане на 

правилата спрямо всички кандидати; 
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6. забрана за двойно финансиране - безвъзмездната финансова помощ не може да бъде 

предоставяна за финансиране на разходи, които вече са финансирани със средства от ЕСИФ 

или чрез други инструменти на ЕС в съответствие с чл.65, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 

1303/2013, както и с други публични средства, различни от тези на бенефициента - по време на 

процедурата по оценка се извършва проверка за липса на двойно финансиране на проектите; 

7. съобразяване с прага на допустимите минимални помощи; 

8. спазване на срока, определен в чл. 44, ал. 1 от ПМС 161/2016 г. 

 

Не са определени външни наблюдатели от УО на ОПИК. МИГ Белово, Септември, 

Велинград е уведомена с писмо с изх. № 92-00-1446/21.03.2022г. на УО на ОПИК. 

 

3. Провеждане на етап „Оценка на административно съответствие и допустимост“.  

3.1. Разпределение на проекти 

 

През обявения прием на проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-2.111 

МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ 

са постъпили 7 (седем) проектни предложения: 

 

Таблица 1: Регистър на проектните предложения 

№ на проектното 

предложение 

 

Наименование 

Име  ЕИК Дата и час 

на 

регистрация 

BG16RFOP002-2.111-0001 Повишаване на 

производствения капацитет в 

"ЛИФТ ГРУП АСПЕКТ 1“ 

ЕООД 

"ЛИФТ ГРУП 

АСПЕКТ 1" ЕООД 

201487050 02.03.2022 г 

15:23ч 

BG16RFOP002-2.111-0002 Подобряване производствения 

капацитет в ТОРИЯ – 08“ ООД 

ТОРИЯ - 08 ООД 200314362 04.03.2022 г 

14:12ч 

BG16RFOP002-2.111-0003 Повишаване на 

производствения капацитет на 

"ЗАРЯ-2000“ ЕАД 

ЗАРЯ - 2000 ЕАД 112517483 07.03.2022 г 

09:40ч 

BG16RFOP002-2.111-0004 Подобряване на 

производствения капацитет на 

"Бултес“ ООД, гр. Септември 

БУЛТЕС ООД 112045680 07.03.2022 г 

14:21ч 

BG16RFOP002-2.111-0005 Подобряване на 

производствения капацитет в 

„Премиера 257“  ООД“ 

"ПРЕМИЕРА - 257" 

ООД 

112037178 07.03.2022г 

 15:47ч 

BG16RFOP002-2.111-0006 Подобряване на 

производствения капацитет чрез 

закупуване на режеща система 

за ролапарат за производство на 

тишу хартии 

Завод за хартия - 

Белово АД 

822104867 07.03.2022 г 

16:04ч 

BG16RFOP002-2.111-0007 Подобряване на 

производствения капацитет в 

ОТО МЕБЕЛ ООД 

ОТО МЕБЕЛ ООД 203262757 07.03.2022г 

 16:53ч 
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На заседание, проведено на 11.03.2022г. от 14:30ч. членовете на КППП, назначени със 

Заповед № 69/08.03.2022г. се запознаха с регистъра на постъпилите проектни предложения, 

съхраняван в ИСУН 2020. 

След като се запознаха с имената на кандидатите, подали проектни предложения по 

процедурата, председателят, секретарят и членовете с право на глас попълниха и подписаха 

декларации за липса на конфликт на интереси и поверителност. 

Общо 7 броя проектни предложения са асоциирани към сесията за оценка на 

проектните предложения по процедура № BG16RFOP002-2.111 МИГ Белово, Септември, 

Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. 

Членовете на КППП, съгласно Минималните изисквания за реда за оценка на проектни 

предложения и въз основа на Заповед № 69/08.03.2022г. определиха краен срок за работа на 

КППП – 18.04.2022г.  

 

На 14.03.2022г. в 15:35 часа чрез информационната система ИСУН 2020 се извърши 

автоматичното разпределение на случаен принцип на постъпилити по процедурата до 

обявения краен срок 7 броя проектни предложения, подлежащи на оценка на 

административното съответствие и допустимостта. 

Разпределението се извърши в присъствието на председател на КППП. Оценката на 

административното съответствие и допустимостта на всяко проектно предложение се 

разпредели за извършване от страна на двама членове на КППП с право на глас, независимо 

един от друг.  

 

Решения на КППП 

Попълнените оценителни таблици от участниците в процедурата по оценка на 

проектното предложение по етап „Оценка на административното съответствие и 

допустимостта” се съхраняват и са достъпни в системата ИСУН 2020. 

На заседанието, проведено на 11.03.2022г. с оглед постигане на единен подход, 

членовете с право на глас на КППП по процедура BG16RFOP002-2.111 МИГ Белово, 

Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по мярка 2.2 

„Подобряване на производствения капацитет в МСП“ взеха единодушно следните решения 

във връзка с оценката на проектните предложения по етап „Оценка на 

административното съответствие и допустимостта“ (етап ОАСД): 

 

Решение № 1: 

Проверката на съответствието на проектните предложения и кандидатите с 

изискванията на Критериите за оценка на административното съответствие и допустимостта 

съгласно Условията за кандидатстване по процедурата изисква извършването на служебни 

проверки в Търговския регистър (ТР), поддържан от Агенцията по вписванията относно 

лицето/лицата с право да представлява/т съответния кандидат, верността на данните, вписани 

в представените към проектните предложения декларации (в т.ч. наименование, правен статут, 
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ЕИК на предприятието-кандидат), както и други обстоятелства относно актуалното състояние 

на кандидатите по процедурата.  

Възможността, предвидена в т. 24 от Условията за кандидатстване по процедурата, а 

именно изискуемите документи, представляващи част от Годишния отчет за дейността на 

кандидатите да се проверяват по служебен път съгласно чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския 

регистър и регистър на ЮЛНЦ, в случай че същите са оповестени в ТР, също определя 

необходимостта от извършването на служебни проверки в Търговския регистър във връзка с 

оценителния процес по етап ОАСД.  

Като се съобрази с гореизложеното, КППП взе следното решение: 

Служебна проверка в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, поддържан от 

Агенцията по вписванията се извършва по отношение на всички кандидати (за които това е 

приложимо) към датата на подаване на съответното проектно предложение, видна в системата 

ИСУН 2020 - в раздел „Проектни предложения“, подраздел „Регистрационни данни“, поле 

„Дата на подаване“. При извършването на служебни проверки в Търговския регистър както по 

отношение на актуалното състояние на кандидата, така и по отношение на оповестени 

счетоводни документи, за удостоверяване на извършената проверка оценителите прилагат 

резултатът/те от нея в поле „Прикачени документи“ на всяка оценителна таблица. По своя 

преценка оценителите могат да прикачват към оценителните си таблици и резултата/ите от 

извършена проверка на други обстоятелства във връзка с оценката на проектните предложения 

по етап АСД. 

 

 

Решение № 2: 

Ако при прегледа на представените към проектните предложения придружителни 

документи, които съгласно изискванията на т. 24 от Условията за кандидатстване следва да 

бъдат попълнени съобразно одобрените по процедурата образци (публикувани като 

„Документи за попълване” към Условията за кандидатстване), се установи че към част от 

проектните предложения са приложени документи, които не съдържат необходимата съгласно 

образците визуална идентификация, произтичаща от правилата за комуникация и информация, 

и/или са приложени документи, в които са заличени бележки под линия, включени в 

одобрените образци. Изискването на документи за отстраняване на посочените несъответствия 

би довело до увеличаване на административната тежест за кандидатите от една страна, и от 

друга - липсата на посочената текстова и/или визуална идентификация не би могла да породи 

правни последици от значение за оценката на проектното предложение, доколкото същата 

няма отношение към съответствието на проектното предложение и/или кандидата с 

критериите за допустимост по процедурата, по които съответният документ е източник на 

проверка. В допълнение изискването на документи въз основа на така установените 

несъответствия, а именно заличени бележки под линия и/или липса на всички или част от 

реквизитите, произтичащи от изискванията за комуникация и информация по процедурата 

крие риск от отхвърляне на проектни предложения на формално основание, в случай на 
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непредставяне на изисканите документи или представянето им след определения краен срок, 

или представянето им, но с други несъответствия. 

 

Като се съобрази с гореизложеното, КППП взе следното решение: 

В случай, че към проектното предложение е представен документ/и, който/които не 

съдържа/т следната текстова и/или визуална информация: емблемата на ЕС и/или 

упоменаването „Европейски съюз“, и/или общото лого за програмен период 2014-2020 г., 

и/или наименованието на ОП „Иновации и конкурентоспособност“, и/или една или повече от 

бележките под линия съгласно образеца на съответния документ, но съдържанието на 

документа/ите е идентично с утвърдените образци и са спазени всички останали изисквания 

съгласно Условията за кандидатстване по процедурата, съответният документ/и не следва да 

се изисква/т само и единствено на това основание. 

 

Решение № 3:  

С оглед коректност на данните в системата ИСУН 2020, Оценителната комисия взе 

решение при прегледа на Формулярите за кандидатстване да бъде извършвана проверка и да 

се препоръчват служебни корекции във всички случаи, когато данните/информацията, 

посочени във Формуляра за кандидатстване могат да бъдат установени и проверени от 

представените към проектното предложение придружителни документи, както и от 

извършената служебна проверка в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ относно 

актуалното състояние на кандидатите към датата на подаване на съответното проектно 

предложение и/или към датата на представяне на допълнително изисканите 

документи/разяснения. 

Служебни корекции могат да бъдат извършвани в: 

Раздел 1 Основни данни 

Раздел 2 Данни за кандидата 

Раздел 5 Бюджет 

Раздел 8 Индикатори 

 

Решение № 4: 

В процеса на изготвяне на уведомленията за установени нередовности по проектните 

предложения в случаи, при които двамата оценители са формулирали различни становища във 

връзка с документите и/или разясненията, които следва да бъдат изискани от съответните 

кандидати, Оценителната комисия да се съобрази с обстоятелството, че извършваната оценка 

на всяко проектно предложение от страна на двамата оценители е независима, както и че при 

изготвянето на уведомленията за установени нередовности е необходимо да се търси 

максимална окомплектованост на всяко проектно предложение с оглед извършване на 

оценката му по критериите за допустимост на кандидата и проекта, както и впоследствие по 

критериите за техническа и финансова оценка. 
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Като се съобрази с изложеното, КППП взе следното решение: 

В случай, че двамата оценители, извършили оценката на дадено проектно предложение, 

са формулирали заключения в поле „Забележки“ на оценителните си таблици относно 

необходимите допълнителни документи и/или разяснения, които не са напълно идентични, то 

при изготвяне на уведомлението за установени нередовности до кандидата следва да се вземат 

предвид кумулативно заключенията и съответно исканията и на двамата оценители.  

 

3.2. Коресппонденция с кандидатите 

 При провеждане на етап Оценка на административното съответствие и допустимостта, 

членовете на КППП с право на глас констатираха, че в 7 броя проектни предложения са 

налице липсващи документи и/или установени други нередовности. Изпратено е уведомление 

за установени нередовности, съдържащи искания за представяне на липсващи документи 

и/или отстраняване на други нередовности, в срок от 7 (седем)  дни, считано от деня, следващ 

датата на изпращане на писмото: 

Таблица 3: Комуникация с кандидатите на етап АСД 

Номер 

по ред 

Проектно 

предложение 

№ 

Кандидат 

Дата на 

изпращане на 

съобщението 

Дата на 

получаване 

на отговор от 

кандидата 

1 
BG16RFOP002-2.111-

0001 

"ЛИФТ ГРУП АСПЕКТ 

1" ЕООД 
24.03.2022г. 31.03.2022г. 

2 
BG16RFOP002-2.111-

0002 

ТОРИЯ - 08 ООД 
24.03.2022г. 31.03.2022г. 

3 
BG16RFOP002-2.111-

0003 
ЗАРЯ - 2000 ЕАД 

24.03.2022г. 30.03.2022г. 

4 
BG16RFOP002-2.111-

0004 

БУЛТЕС ООД 
24.03.2022г. 29.03.2022г. 

5 
BG16RFOP002-2.111-

0005 

"ПРЕМИЕРА - 257" ООД 
24.03.2022г. 29.03.2022г. 

6 

BG16RFOP002-2.111-

0006 

Завод за хартия - Белово 

АД 

24.03.2022г. 

Не е 

постъпил 

отговор от 

кандидата 

7 
BG16RFOP002-2.111-

0007 

ОТО МЕБЕЛ ООД 
24.03.2022г. 31.03.2022г. 

 

4. Заключение от етап „Оценка на административното съответствие и 

допустимостта“ 

4.1. Проектни предложения, предложени за по-нататъшна оценка 

На 05.04.2022г. се приключиха оценителните листа за извършена оценка АСД. 

Резултат:  

Въз основа на извършената оценка от КППП има предложени за отхвърляне 2 проектни 

предложения. 
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След извършената оценка Оценителната комисия препоръчва следните 2 бр. проектни предложения да бъдат отхвърлени на този етап на 

оценка (да не бъдат допуснати до техническа и финансова оценка): 

номер проект 
Наименование 

на кандидата 

Наименование 

на проектното 

предложение 

 

Основание за отхвърляне 

1 
BG16RFOP002-2.111-

0002 

ТОРИЯ - 08 

ООД 

Подобряване 

производствения 

капацитет в 

ТОРИЯ - 08 ООД 

По проектно предложение BG16RFOP002-2.111-0002, подадено от „Тория-

08“ ООД в отговор на уведомление за отстраняване на нередовности, 

кандидатът представя коригирана Техническа спецификация - Приложение 

5, което е недопустимо съгласно Условията за кандидатстване по 

процедурата. 

Съгласно т.24 от УК, подточка 8: "В случай че е приложимо и не е 

представена Техническа спецификация или не е представена в изискуемия 

образец, документът не може да бъде допълнително изискван от 

кандидатите, тъй като допълнителното му представяне ще доведе до 

подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на 

принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ. В случай че Техническата 

спецификация не е представена или е представена но в нея не е посочен 

актив, заложен в бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване), 

и/или не са посочени минимални технически и/или функционални 

характеристики на предвидения за закупуване актив, това няма да доведе до 

отхвърляне на проектното предложения на етап оценка на административно 

съответствие и допустимостта, като съответният/ите актив/и ще бъде/ат 

премахнат/и от бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) 

служебно от Комисията за подбор." 

 

Кандидатът вследствие на проведената комуникация не е представил две 

оферти за инвестицията в ДМА, съответстващи на изискванията на т.24, 
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подточка 7 от УК: "В случаите, когато инвестицията е в ДМА и ДНА, 

документите по т. 7 трябва да съдържат информация за: наименование на 

оферента; технически и/или функционални характеристики на оборудването, 

съответстващи на посочените минимални технически и/или функционални 

характеристики в Техническата спецификация, цена на оборудването и вид 

на валутата. 

В случай на непредставяне на документите по т.7 , посоченото няма да 

доведе до отхвърляне на проектното предложение, но съответният разход, за 

който се отнасят ще бъде премахнат от бюджета на проекта (т. 5 от 

Формуляра за кандидатстване) служебно от Комисията за подбор." 

Съгласно т.14.1 от УК: "В случаите, когато кандидатът (и след допълнително 

изискване) не е представил в изискуемия вид посочените документи, 

съответният разход ще бъде премахнат от бюджета на проекта служебно от 

Комисията за подбор." 

 

За заявения разход за Телескопичен повдигач не са представени две оферти, 

съответстващи на посочените минимални технически и/или функционални 

характеристики в Техническата спецификация и разходът следва да бъде 

премахнат от бюджета на проектното предложение. 

След проведена комуникация кандидатът не е представил две оферти за 

инвестицията в ДМА, които да съответстват на техническата спецификация. 

Следователно разходът за тепескопичен повдигащ следва да бъде премахнат 

от бюджета на проектното предложение и одобрения размер на разходите и 

БФП възлиза на 0,00 лв. 

 

Съгласно раздел 2 Данни за кандидата от Формуляра за кандидатстване 

Фирма ТОРИЯ - 08 ООД е с основна дейност 16.29 Производство на други 

изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и 

материали за плетене. Основните продукти, които се произвеждат в 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

предприятието са дървесни пелети. 

Производственият процес включва преработка на суровината, 

представляваща първокласен суров материал от иглолистна дървесина, 

сушене, формиране на дървесните пелети и пакетаж.  

Съгласно посоченото в раздел 11 от Формуляра за кандидатстване: - Освен 

от дървесни отпадъци, трици и др, пелети могат да бъдат произвеждани и от 

суров дървен материал, който е неприложим другаде. Под отпадъчен дървен 

материал, от който се произвеждат дървесните пелети, се разбира материал, 

който не може да намери приложение в други производства. Както беше 

посочено по-горе това са дървени трици и стърготини, клони, капаци и 

изрезки получени в резултат на първичната обработка на дървесината, криви 

дървета и др. Същинският процес на производството на пелети включва 

следните няколко етапа – едро смилане на дървесината, сушене, ситно 

смилане, пресоване, охлаждане и пакетиране или складиране, като при 

използването на суха дървесина може да се наложи към производствената 

схема да се добави и водоподготовка на дървесината. Резултатът е продукт с 

висок коефициент на енергийна ефективност, което се дължи на факта, че 

пелетите представляват компресирани дървесни стърготини в тяхното 

естествено състояние, без риск от производство на твърди остатъци по време 

или след изгаряне в горелки като пелетни камини или котли. 

Предвид посочения в раздел 2 Данни за кандидата от Формуляра за 

кандидатстване Код на организацията по КИД 2008 16.29 Производство на 

други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и 

материали за плетене и предвид дейността на предприятието, кандидатът 

следва да представи разяснение как е изпълнено условието, посочено в 

раздел 11.2 Критерии за недопустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване, а именно: 2. С оглед избягване на припокриването на 

интервенциите между Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските 
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райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти 

не могат да получават кандидати, които са: предприятия, извършващи 

основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на 

дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти. 

Съгласно Приложение Е от Условията за кандидатстване/Документи за 

информация, Горски продукт е: 

Дървесина и недървесни горски продукти. „Недървесни горски продукти" са 

смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения 

или части от тях, лишеи, мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, 

листников фураж, животни, които не са дивеч. 

Дефиницията включва и продукти от следните производства преди 

индустриалната преработка на дървесината  

1. Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, 

комбинирано или рязане или развиване;  

2. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране 

и шлайфане;  

3. Сушене и импрегниране на дървен материал;  

4. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, 

дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и 

други дървесни отпадъци;  

5. Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, 

пакетиране;  

6. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране; 

Във връзка с горното кандидатът следва да представи разяснение как е 

изпълнено посоченото условие. 

 

Съгласно чл. 26, параграф 3 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1305/2013 НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година 

относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския 
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земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета: 

“3. Инвестициите, свързани с използването на дървесина като суровина или 

като източник за производство на енергия, се ограничават до всички 

стопански операции, предхождащи промишлената преработка. В 

допълнение, по ПРСР 2014-2020 финансова помощ се предоставя на 

производства преди индустриална преработка. Списъкът,  който 

изчерпателно са изброени горепосочените производства включва и 

производството на дървесни пелети от дървесни отпадъци. („Списък на 

производствата преди индустриалната преработка на дървесината съгласно 

Обща база за статистическите класификации на икономическите дейности в 

рамките на Европейската общност, NACE Rev. 1.1“) 

С оглед на гореизложеното, производството на дървесни пелети следва да се 

счита за дейност недопустима за финансиране по ОПИК 2014-2020. 

 

След проведена комуникация кандидатът е представил информация, че "не 

използва и не преработва суров дървесен материал или недървесни горски 

продукти." 

Същевременно представената във Формуляра за кандидатстване 

информация: "Производствения процес включва преработка на суровината, 

представляваща първокласен суров материал от иглолистна дървесина, 

сушене, формиране на дървесните пелети и пакетаж.  

Закупуването на Телескопичният товарач ще бъде използвана за подреждане 

на складовите наличности в производсвената база и за събиране на дървени 

трици и стърготини, клони, капаци и изрезки получени в резултат на 

първичната обработка на дървесината, криви дървета и др., пелети могат да 

бъдат произвеждани и от суров дървен материал, който е неприложим 

другаде." 

В допълнение задължително предвиденият за закупуване телескопичен 
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товарач следва да е снабден с щипка за трупи. 

 

По проектно предложение BG16RFOP002-2.111-0002, подадено от „ТОРИЯ - 

08" ООД е представено Удостоверение от НСИ, съгласно което основния код 

на икономическа дейност на кандидата е „16.29. Производство на други 

изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и 

материали за плетене“. 

Във Формуляра за кандидатстване, раздел 2 Данни за кандидата е посочено: 

- Код на организацията по КИД 2008 16.29 Производство на други 

изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и 

материали за плетене; 

- Код на проекта по КИД 2008 16.29 Производство на други изделия от 

дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за 

плетене. 

Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата, с цел избягване на 

припокриването на интервенциите между оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 и Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020, част от дейностите, попадащи в код С16.29 са 

недопустими за финансиране по настоящата процедура, а именно: 

- Производството на пелети (което е част от код С16.29) е недопустимо 

по настоящата процедура, с изключение на пелети получени от 

индустриалната преработка на дървесина. Производството на дърва за 

горене, изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от 

код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура. 

Съгласно Критериите и методологията за оценка, критерий 11 от група II 

Критерии за оценка на допустимостта на кандидата: „Кандидатът не е 

предприятие, кандидатстващо за финансиране на дейности за преработка 

и/или маркетинг на горски продукти“. 

Предвид горе изложеното, проектно предложение BG16RFOP002-2.111-0002, 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

подадено от „ТОРИЯ - 08" ООД не отговаря на критериите за допустимост 

на кандидата по процедурата и следва да бъде отхвърлено на етап на оценка 

на административното съответствие и допустимостта. 

 

 

2 
BG16RFOP002-2.111-

0006 

Завод за 

хартия - 

Белово АД 

Подобряване на 

производствения 

капацитет чрез 

закупуване на 

режеща система 

за ролапарат за 

производство на 

тишу хартии 

роектно предложение BG16RFOP002-2.111-0006 с наименование 

„Подобряване на производствения капацитет чрез закупуване на режеща 

система за ролапарат за производство на тишу хартии“ подадено на 

07.03.2022г. от „Завод за хартия – Белово“ АД се ОТХВЪРЛЯ на етап 

Административно съответствие и допустимост, поради следните основания: 

1. По време на процеса по оценка на Административно съответствие и 

допустимост са установени несъответствия/ непълноти в следните 

документи, приложени към Формуляра за кандидатстване от кандитата, 

които Не са посочени изрично като НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ в Условията за 

кандидатстване по настоящата процедура, а именно: - Декларация по чл. 25, 

ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и 

инвестиционни фондове – по образец (Приложение 2) към Условията за 

кандидатстване – поради не изпълнено изискване за датировка на 

представените декларации; - Декларацията за минимални и държавни 

помощи – по образец (Приложение 3) към Условията за кандидатстване – 

поради декларирани данни в условието в т. 13 от Приложение 3.3, което е в 

противоречие с условията на кандидатстване, раздел 16 „Приложим режим 

на минимални/държавни помощи“. - Декларация за обстоятелствата по чл. 3 

и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец 

(Приложение 4) към Условията за кандидатстване, тъй като представената от 

кандидатат декларация се отнася за 2021г., което е в противоречие с 

изискванията посочени в раздел 24, т.4. от Условията за кандидатстване, 

където изрично е посочено: „Последната приключила финансова година е 

2020г.“ 2. На 24.03.2022г. към кандидатът е отправено писмо с искане за 
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отстраняване на посочените несъответствия/непълноти, като е посочен и 

срокът за представяне на документите, а именно 31.03.2022г. – 23:59 часа. 3. 

Съгласно указанията описани в т. 1. „Критерии за оценка на 

административното съответствие на проектните предложения – форма и 

наличие на изискуеми документи“ от Приложение В „Критерии и 

методология за оценка“ към Документите за информация към Условията за 

кандидатстване по настоящата процедура: „С изключение на документите по 

т. 5 „Бизнес план” и по т.9 Техническа спецификация, всички останали 

документи, които не са представени към проектното предложение ще бъдат 

изискани допълнително от кандидата. В случай че след допълнителното им 

изискване по установения ред, документи, за които не е посочено, че са 

незадължителни, не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля“ . 4. 

Кандидатът Не е представил отговор и съответно изисканите документи, 

попълнени според указанията и изискванията, в определения за целта срок, 

което води до отхвърляне на проектно предложение BG16RFOP002-2.111-

0006 с наименование „Подобряване на производствения капацитет чрез 

закупуване на режеща система за ролапарат за производство на тишу 

хартии“ подадено от „Завод за хартия – Белово“ АД. В допълнение проектът 

не отговаря и на критерий 10 от III Група „Критерии за оценка на 

допустимостта на проекта“ от Приложение В „Критерии и методология за 

оценка“ към Документите за информация към Условията за кандидатстване, 

поради следните причини: 1. В процеса по оценка на етап АСД са 

установени непълноти и в представените две оферти, отнасящи се до 

включения в т. 5 „Бюджет“ разход за ДМА: „Режеща система за ролапарат за 

производство на тишу хартии“, тъй като не включват всички задължителни 

реквизити посочени в т. 7 от раздел 24 от Условията за кандидатстване, 

поради липса на подписи. Освен това офертата представена от Zincometal 

S.p.A. – Divisione Mario Cotta е издадена на 09.07.2021г. и е валидна 15 дни, 
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поради което не може да се установи актуалността на пазарна стойност на 

оферирания актив към датата на кандидатстване. 2. При проведената 

комуникация кандидатът не е дал отговор и съответно не е представил две 

оферти, отговарящи на всички условия и задължителни реквизити посочени 

в т. 7 от раздел 24 от Условията за кандидатстване. В следствие на това 

заявеният разход „Режеща система за ролапарат за производство на тишу 

хартии“, чиято стойност на БФП е 125 857.67 лева следва да бъде премахнат 

служебно от бюджета, съгласно указанията в т.7 от раздел 24 от Условията 

за кандидатстване. 3. Съгласно представената информация от кандидата във 

ФК, т. 5 „Бюджет“, общия размер на заявената помощ е 125 857.67 лева. 

Бюджетът включва: 1. Режеща система за ролапарат за производство на 

тишу хартии. Поради фактът, че кандидатът не е планирал други разходи в т. 

5 „Бюджет“ от ФК, общата стойност на разходите по проекта при прилагане 

на указанията в т.7 от раздел 24 от Условията за кандидатстване ще възлиза 

на 0,00 лева, което е по-малко от 90 000 лева, което е в противоречие с 

изискването на критерий 10 от III Група „Критерии за оценка на 

допустимостта на проекта“, а именно: „Общия размер на заявената и/или 

одобрената безвъзмездна помощ е по-висок или равен на 90 000 лв.“. Не 

изпълнението на посочения критерии води до отхвърляне на проектното 

предложение. 

 

 

Представена е Декларация по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на 

средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове – 

попълнена по образец (Приложение 2), от всички лица, представляващи 

кандидата, която не е датирана • Представена е Декларация за минимални и 

държавни помощи – попълнена по образец (Приложение 3), в която в Прил. 

3.3, т. 13 е отбелязан отговор НЕ, което е в противоречие с прилагания 

режим на помощи по настоящата процедура. Да се представи коректно 
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попълнена Декларация за минимални и държавни помощи – попълнена по 

образец (Приложение 3), като се има предвид, че т. 13 се отнася за 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 

от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de 

minimis • Приложената Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от 

ЗМСП е към 2021 г., а съгласно Указанията за кандидатстване, раздел 24, т.4 

декларацията следва да отразява данните към 2020 г. Кандидатът следва да 

представи коректно попълнена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 

4 от ЗМСП към 2020 г. • В приложените оферти липсват подписи, каквото е 

изискването към офертите съгласно раздел 24, т.7 от Условията за 

канидтатсване "Офертата задължително следва да съдържа и следните 

реквизити: имена на лицето, което я издава от името на оферента, дата, 

подпис/електронен подпис, както и разпечатка от електронно съобщение, ако 

е получена по електронен път (в този случай разпечатката също следва да е 

прикачена в ИСУН 2020)." Офертата на ЗИНКОМЕТАЛ е с първа дата на 

издаване в 2021 г. и актуализирана на 17.02.2022 г., като, според записите в 

офертата, актуализираната оферта следва да е с ревизионен индекс 01, а 

приложената оферта е с ревизионен индекс 00, видно в горния десен ъгъл на 

документа. • Представените финансово-отчетни документи не са заверени от 

представител на кандидата и от съставителя на документите ------- На 

кандидата беше изпратена комуникация с констатираните нередовности от 

оценителната комисия. В рамките на установения срок не бяха предоставени 

изисканата информация и документи. Проектното предложение не се 

допуска за ТФО. 
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Въз основа на извършената оценка, КППП предлага следните проектни предложения, по 

което общия размер на исканата сума на финансиране е 1 076 949,79 лв., да бъдат допуснати 

до техническа и финансова оценка. 

 

Рег. № на 

проектното 

предложение 

от ИСУН 

2020 

Наименование на 

кандидата 

Наименование на проектното 

предложение 
Искана 

безвъзмездна 

финансова 

помощ (лв.) 

BG16RFOP002-

2.111-0001 

"ЛИФТ ГРУП АСПЕКТ 

1" ЕООД 

Повишаване на производствения капацитет в 

"ЛИФТ ГРУП АСПЕКТ 1“ ЕООД 255 249,00 

BG16RFOP002-

2.111-0003 

ЗАРЯ - 2000 ЕАД Повишаване на производствения капацитет на 

"ЗАРЯ-2000“ ЕАД 
255 320,64 

BG16RFOP002-

2.111-0004 

БУЛТЕС ООД Подобряване на производствения капацитет на 

"Бултес“ ООД, гр. Септември 
142 319,95 

BG16RFOP002-

2.111-0005 

"ПРЕМИЕРА - 257" ООД Подобряване на производствения капацитет в 

„Премиера 257“  ООД“ 
183 805,20 

BG16RFOP002-

2.111-0007 

ОТО МЕБЕЛ ООД Подобряване на производствения капацитет в 

ОТО МЕБЕЛ ООД 
240 255,00 

 

След приключване на оценката на администратвното съответствие и допустимостта от 

КППП по процедурата в ИСУН 2020 е извършено публикуване на резултат от проверка за 

АСД. 

 

5. Провеждане на етап „Техническа и финансова оценка“ 

5.1. Разпределение на проектни предложения 

  Техническа и финансова оценка на проектните предложения, постъпили по 

процедурата и преминали етап „Административно съответствие и допустимост“ се извърши в 

съответствие с Условията за кандидатстване по процедурата и утвърдения образец на 

оценителна таблица, съхраняван в ИСУН 2020.  

След извършване на оценка за административно съответствие и допустимост до 

техническа и финансова оценка са допуснати 5 /пет/ проектни предложения. Стойността на 

исканата безвъзмездна финансова помощ на допуснатите до ТФО 5 /пет/ проектни 

предложения е 1 076 949,79 лв. 

Общите налични средства по процедура на подбор № BG16RFOP002-2.111 МИГ 

Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по мярка 

2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ възлизат на 255 348,66 лв. 
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ПП рег.номер Кандидат   Резултат 

от ОАСД 

УИН Наименование Наименование Общ размер 

на БФП 

(лв.) 

Общ размер 

на 

съфинансира

не 

Статус 

BG16RFOP002-

2.111-0001 
201487050 

"ЛИФТ ГРУП 

АСПЕКТ 1" 

ЕООД 

Повишаване на 

производствения 

капацитет в "ЛИФТ 

ГРУП АСПЕКТ 1" 

ЕООД 

255249,00 28361,00 Преминава 

BG16RFOP002-

2.111-0002 
200314362 

ТОРИЯ - 08 

ООД 

Подобряване 

производствения 

капацитет в ТОРИЯ 

- 08 ООД 99750,00 25000,00 

Не 

преминава 

BG16RFOP002-

2.111-0003 
112517483 

ЗАРЯ - 2000 

ЕАД 

Повишаване на 

производствения 

капацитет на 

"ЗАРЯ-2000" ЕАД 255320,64 61101,02 

Преминава 

BG16RFOP002-

2.111-0004 

112045680 БУЛТЕС ООД 

Подобряване на 

производствения 

капацитет на 

"Бултес"ООД, гр. 

Септември 142319,95 15813,33 

Преминава 

BG16RFOP002-

2.111-0005 

112037178 

"ПРЕМИЕРА - 

257" ООД 

Подобряване на 

производствения 

капацитет в 

„Премиера-257“ 

ООД” 183805,20 20422,80 

Преминава 

BG16RFOP002-

2.111-0006 822104867 

Завод за 

хартия - 

Белово АД 

Подобряване на 

производствения 

капацитет чрез 

закупуване на режеща 

система за ролапарат за 

производство на тишу 

хартии 125857,67 13984,18 

Не 

преминава 

BG16RFOP002-

2.111-0007 203262757 

ОТО МЕБЕЛ 

ООД 

Подобряване на 

производствения 

капацитет в ОТО 

МЕБЕЛ ООД 240255,00 26695,00 Преминава 

   Всичко: 1 302 557,46 191 377,33   

 

 

За разпределение на проектните предложения, на 05.04.2022г. в 15:44 часа 

администратор на сесия извърши автоматично разпределение за техническа и финансова 

оценка.  
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 Техническата и финансова оценка на всяко проектно предложение се разпредели за 

извършване от страна на двама членове на КППП с право на глас, независимо един от друг. 

  

  Попълнените оценителни таблици от участниците в процедурата по оценка на 

проектното предложение по етап „Техническа и финансова оценка” се съхраняват и са 

достъпни в системата ИСУН 2020. 

 

  5.2. Комуникация с кандидатите 

На базата на извършената оценка оценителите с право на глас констатираха, че на този 

етап на оценка /Техническа и финансова оценка/  няма неясноти и/или несъответствия, в 

резултат на което не са изпращани писмени искания за разяснения към кандидатите по 

процедурата. 

 

 

6. Заключение от етап Техническа и финансова оценка 

В периода от 05.04.2022г. до 17.04.2022г. членовете на КППП с право на глас 

попълниха таблици за оценка (оценителни листа), като за всеки критерий направиха 

коментари. Оценката на съответния член на КППП с право на глас се формира от сбора на 

точките, получени от проектното предложение по всички критерии. Оценката на всяко 

проектно предложение е средноаритметично от оценките на членовете на КППП с право на 

глас, които са участвали в оценката му.  

При извършената техническа и финансова оценка на проектните предложения по 

процедурата няма разлика в оценките на членовете на КППП с право на глас с повече от 20%, 

което не предполага последващи действия в процеса на оценка. 

След извършването на техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-

2.111 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в 

МСП“ бяха получени следните обобщени средноаритметични оценки за проекта: 

 

Рег. № на проектното 

предложение 

Кандидат Обобщена 

средноаритметична 

оценка 

BG16RFOP002-2.111-0001 "ЛИФТ ГРУП АСПЕКТ 1" 

ЕООД 

83 

BG16RFOP002-2.111-0003 ЗАРЯ - 2000 ЕАД 68 

BG16RFOP002-2.111-0004 БУЛТЕС ООД 67 

BG16RFOP002-2.111-0005 "ПРЕМИЕРА - 257" ООД 71 

BG16RFOP002-2.111-0007 ОТО МЕБЕЛ ООД 69 
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За извършване на изчисленията от раздел 3 „Ефект от изпълнението на проекта“ от 

критериите за извършване на техническа и финансова оценка от оценителите е направено 

сравнение между представения от кандидатите бизнес план и представените Счетоводен 

баланс, Отчет за приходите и разходите, Справка за нетекущите /дълготрайните/ активи и 

Отчета за заетите лица, средствата за разботна заплата и други разходи за труд  за последните 

три приключени финансови години – 2018г., 2019г. и 2020г. Коригираните бизнес планове на 

кандидатите по процедурата на база представените Счетоводен баланс, Отчет за приходите и 

разходите, Справка за нетекущите /дълготрайните/ активи и Отчета за заетите лица, 

средствата за разботна заплата и други разходи за труд  за последните три приключени 

финансови години – 2018г., 2019г. и 2020г. са прикачени към оценителните листа на 

оценителите. 

На 18.04.2022г. в 16:02ч. въз основа на приключените оценителни листа на членовете на 

КППП с право на глас е извършена обобщена техническа и финансова оценка от 

Администратор на оценителна сесия /Председател/. 

 

На 18.04.2022г. в 16:05 ч. е извършено класиране на проектните предложения в ИСУН 

2020 от Администратор на сесия /Председател/. 

Пореде

н номер  
Статус  

Одобрено 

БФП 

(лв.)  

Процедура  Номер на ПП  Наименование  Кандидат  

Дата на 

регистраци

я  

Статус  

Анулиран

о 

класиране  

Обобщена оценка  

1 
Одобрен

о 

255 249,0

0 

МИГ Белово, 

Септември, 

Велинград - 

Подобряване на 

производствени

я капацитет в 

МСП 

BG16RFOP002

-2.111-0001 

Повишаване на 

производствени

я капацитет в 

"ЛИФТ ГРУП 

АСПЕКТ 1" 

ЕООД 

"ЛИФТ 

ГРУП 

АСПЕКТ 1" 

ЕООД 

02.03.2022 

15:23 

Регистриран

о 
Не 

Тип 
Преминав

а 

Точк

и 

ОАС

Д 
Да 

 

ТФО Да 83 
 

2 Резерва 
183 805,2

0 

МИГ Белово, 

Септември, 

Велинград - 

Подобряване на 

производствени

я капацитет в 

МСП 

BG16RFOP002

-2.111-0005 

Подобряване на 

производствени

я капацитет в 

„Премиера-257“ 

ООД” 

"ПРЕМИЕР

А - 257" 

ООД 

07.03.2022 

15:47 

Регистриран

о 
Не 

Тип 
Преминав

а 

Точк

и 

ОАС

Д 
Да 

 

ТФО Да 71 
 

3 

Резерва 

 

 

 

240 255,0

0 

МИГ Белово, 

Септември, 

Велинград - 

Подобряване на 

производствени

я капацитет в 

МСП 

BG16RFOP002

-2.111-0007 

Подобряване на 

производствени

я капацитет в 

ОТО МЕБЕЛ 

ООД 

ОТО 

МЕБЕЛ 

ООД 

07.03.2022 

16:53 

Регистриран

о 
Не 

Тип 
Преминав

а 

Точк

и 

ОАС

Д 
Да 

 

ТФО Да 69 
 

4 Резерва  
255 320,6

4 

МИГ Белово, 

Септември, 

Велинград - 

Подобряване на 

производствени

я капацитет в 

МСП 

BG16RFOP002

-2.111-0003 

Повишаване на 

производствени

я капацитет на 

"ЗАРЯ-2000“ 

ЕАД 

ЗАРЯ - 2000 

ЕАД 

07.03.2022 

09:40 

Регистриран

о 
Не 

Тип 
Преминав

а 

Точк

и 

ОАС

Д 
Да 

 

ТФО Да 68 
 

5 Резерва 
142 

319,95 

МИГ Белово, 

Септември, 

Велинград - 

Подобряване на 

производствени

я капацитет в 

МСП 

BG16RFOP002

-2.111-0004 

Подобряване на 

производствени

я капацитет на 

"Бултес“ ООД, 

гр. Септември 

БУЛТЕС 

ООД 

07.03.2022 

14:21 

Регистриран

о 
Не 

Тип 
Преминав

а 

Точк

и 

ОАС

Д 
Да 

 

ТФО Да 67 
 

 

На 18.04.2022г. е генериран протокол за извършена техническа и финансова оценка. 
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На 18.04.2022г. е генериран Оценителният доклад на КППП по процедура на подбор на 

проекти № BG16RFOP002-2.111 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  по 

мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на „МИГ – Белово, Септември, 

Велинград“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 

След приключване на техническата и финансова оценка на проектните предложения от 

КППП по процедурата в ИСУН 2020 е извършено публикуване на резултат от класиране. 
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Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 
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6.1. Проектни предложения, класирани, съгласно общия брой получени точки и до размера на предварително определените и 

обявени финансови средства по процедура на подбор на проекти № BG16RFOP002-2.111 „Подобряване на производствения капацитет в 

МСП“  по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ: 

Номер в 

класирането 

по точки 

Проектно 

предложение № 

Наименование на кандидата Средно-

аритметична 

оценка 

/брой точки/ 

Искана сума 

на 

безвъзмездната 

финансова 

помощ 

Препоръчана 

сума на 

безвъзмездната 

финансова 

помощ 

Общ бюджет 

на проекта 

/първоначален/ 

Общ размер 

на бюджета 

/препоръчан/ 

% на 

безвъзмездната 

финансова 

помощ 

1 BG16RFOP002-

2.111-0001 

"ЛИФТ ГРУП АСПЕКТ 1" 

ЕООД 

83 255 249,00 255 249,00 283 610,00 283 610,00 90 

.......... ............... ............................. ............ .................. ................ ................ ................. ................. 

 

6.2. Списък на резервните проектни предложения, класирани съгласно общия брой получени точки, извън изчерпания бюджет по 

процедура № BG16RFOP002-2.111 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  по мярка 2.2 „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП на „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

 

Номер в 

класирането 

по точки 

Проектно 

предложение № 

Наименование на кандидата Средно-

аритметична 

оценка 

/брой точки/ 

Искана сума 

на 

безвъзмездната 

финансова 

помощ 

Препоръчана 

сума на 

безвъзмездната 

финансова 

помощ 

Общ бюджет 

на проекта 

/първоначален/ 

Общ размер 

на бюджета 

/препоръчан/ 

% на 

безвъз-

мездната 

финансо-

ва помощ 

2 BG16RFOP002-2.111-0005 "ПРЕМИЕРА - 257" ООД 71 183 805,20лв. 183 805,00 лв. 204 228,00лв. 204 228,00 лв. 90% 

3 BG16RFOP002-2.111-0007 ОТО МЕБЕЛ ООД 69 240 255,00лв. 240 255,00 лв. 266 950,00лв. 266 950,00 лв. 90% 

4 BG16RFOP002-2.111-0003 ЗАРЯ - 2000 ЕАД 68 255 320,64лв. 255 320,64 лв. 316 421,66лв. 316 421,66 лв. 80,69% 

5 BG16RFOP002-2.111-0004 БУЛТЕС ООД 67 142 319,95лв. 142 319,95 лв. 158 133,28лв. 158 133,28 лв. 90% 
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6.3. Проектни предложения, предложени за отхвърляне 

номер проект 
Наименование 

на кандидата 

Наименование 

на проектното 

предложение 

 

Основание за отхвърляне 

1 
BG16RFOP002-2.111-

0002 

ТОРИЯ - 08 

ООД 

Подобряване 

производствения 

капацитет в 

ТОРИЯ - 08 ООД 

По проектно предложение BG16RFOP002-2.111-0002, подадено от „Тория-

08“ ООД в отговор на уведомление за отстраняване на нередовности, 

кандидатът представя коригирана Техническа спецификация - Приложение 

5, което е недопустимо съгласно Условията за кандидатстване по 

процедурата. 

Съгласно т.24 от УК, подточка 8: "В случай че е приложимо и не е 

представена Техническа спецификация или не е представена в изискуемия 

образец, документът не може да бъде допълнително изискван от 

кандидатите, тъй като допълнителното му представяне ще доведе до 

подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на 

принципите по чл. 29 от ЗУСЕСИФ. В случай че Техническата 

спецификация не е представена или е представена но в нея не е посочен 

актив, заложен в бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване), 

и/или не са посочени минимални технически и/или функционални 

характеристики на предвидения за закупуване актив, това няма да доведе до 

отхвърляне на проектното предложения на етап оценка на административно 

съответствие и допустимостта, като съответният/ите актив/и ще бъде/ат 

премахнат/и от бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) 

служебно от Комисията за подбор." 

 

Кандидатът вследствие на проведената комуникация не е представил две 

оферти за инвестицията в ДМА, съответстващи на изискванията на т.24, 

подточка 7 от УК: "В случаите, когато инвестицията е в ДМА и ДНА, 

документите по т. 7 трябва да съдържат информация за: наименование на 

оферента; технически и/или функционални характеристики на оборудването, 
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съответстващи на посочените минимални технически и/или функционални 

характеристики в Техническата спецификация, цена на оборудването и вид 

на валутата. 

В случай на непредставяне на документите по т.7 , посоченото няма да 

доведе до отхвърляне на проектното предложение, но съответният разход, за 

който се отнасят ще бъде премахнат от бюджета на проекта (т. 5 от 

Формуляра за кандидатстване) служебно от Комисията за подбор." 

Съгласно т.14.1 от УК: "В случаите, когато кандидатът (и след допълнително 

изискване) не е представил в изискуемия вид посочените документи, 

съответният разход ще бъде премахнат от бюджета на проекта служебно от 

Комисията за подбор." 

 

За заявения разход за Телескопичен повдигач не са представени две оферти, 

съответстващи на посочените минимални технически и/или функционални 

характеристики в Техническата спецификация и разходът следва да бъде 

премахнат от бюджета на проектното предложение. 

След проведена комуникация кандидатът не е представил две оферти за 

инвестицията в ДМА, които да съответстват на техническата спецификация. 

Следователно разходът за тепескопичен повдигащ следва да бъде премахнат 

от бюджета на проектното предложение и одобрения размер на разходите и 

БФП възлиза на 0,00 лв. 

 

Съгласно раздел 2 Данни за кандидата от Формуляра за кандидатстване 

Фирма ТОРИЯ - 08 ООД е с основна дейност 16.29 Производство на други 

изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и 

материали за плетене. Основните продукти, които се произвеждат в 

предприятието са дървесни пелети. 

Производственият процес включва преработка на суровината, 

представляваща първокласен суров материал от иглолистна дървесина, 
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сушене, формиране на дървесните пелети и пакетаж.  

Съгласно посоченото в раздел 11 от Формуляра за кандидатстване: - Освен 

от дървесни отпадъци, трици и др, пелети могат да бъдат произвеждани и от 

суров дървен материал, който е неприложим другаде. Под отпадъчен дървен 

материал, от който се произвеждат дървесните пелети, се разбира материал, 

който не може да намери приложение в други производства. Както беше 

посочено по-горе това са дървени трици и стърготини, клони, капаци и 

изрезки получени в резултат на първичната обработка на дървесината, криви 

дървета и др. Същинският процес на производството на пелети включва 

следните няколко етапа – едро смилане на дървесината, сушене, ситно 

смилане, пресоване, охлаждане и пакетиране или складиране, като при 

използването на суха дървесина може да се наложи към производствената 

схема да се добави и водоподготовка на дървесината. Резултатът е продукт с 

висок коефициент на енергийна ефективност, което се дължи на факта, че 

пелетите представляват компресирани дървесни стърготини в тяхното 

естествено състояние, без риск от производство на твърди остатъци по време 

или след изгаряне в горелки като пелетни камини или котли. 

Предвид посочения в раздел 2 Данни за кандидата от Формуляра за 

кандидатстване Код на организацията по КИД 2008 16.29 Производство на 

други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и 

материали за плетене и предвид дейността на предприятието, кандидатът 

следва да представи разяснение как е изпълнено условието, посочено в 

раздел 11.2 Критерии за недопустимост на кандидатите от Условията за 

кандидатстване, а именно: 2. С оглед избягване на припокриването на 

интервенциите между Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти 

не могат да получават кандидати, които са: предприятия, извършващи 

основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на 
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дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти. 

Съгласно Приложение Е от Условията за кандидатстване/Документи за 

информация, Горски продукт е: 

Дървесина и недървесни горски продукти. „Недървесни горски продукти" са 

смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения 

или части от тях, лишеи, мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, 

листников фураж, животни, които не са дивеч. 

Дефиницията включва и продукти от следните производства преди 

индустриалната преработка на дървесината  

1. Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, 

комбинирано или рязане или развиване;  

2. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране 

и шлайфане;  

3. Сушене и импрегниране на дървен материал;  

4. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, 

дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и 

други дървесни отпадъци;  

5. Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, 

пакетиране;  

6. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране; 

Във връзка с горното кандидатът следва да представи разяснение как е 

изпълнено посоченото условие. 

 

Съгласно чл. 26, параграф 3 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1305/2013 НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година 

относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета: 

“3. Инвестициите, свързани с използването на дървесина като суровина или 
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като източник за производство на енергия, се ограничават до всички 

стопански операции, предхождащи промишлената преработка. В 

допълнение, по ПРСР 2014-2020 финансова помощ се предоставя на 

производства преди индустриална преработка. Списъкът,  който 

изчерпателно са изброени горепосочените производства включва и 

производството на дървесни пелети от дървесни отпадъци. („Списък на 

производствата преди индустриалната преработка на дървесината съгласно 

Обща база за статистическите класификации на икономическите дейности в 

рамките на Европейската общност, NACE Rev. 1.1“) 

С оглед на гореизложеното, производството на дървесни пелети следва да се 

счита за дейност недопустима за финансиране по ОПИК 2014-2020. 

 

След проведена комуникация кандидатът е представил информация, че "не 

използва и не преработва суров дървесен материал или недървесни горски 

продукти." 

Същевременно представената във Формуляра за кандидатстване 

информация: "Производствения процес включва преработка на суровината, 

представляваща първокласен суров материал от иглолистна дървесина, 

сушене, формиране на дървесните пелети и пакетаж.  

Закупуването на Телескопичният товарач ще бъде използвана за подреждане 

на складовите наличности в производсвената база и за събиране на дървени 

трици и стърготини, клони, капаци и изрезки получени в резултат на 

първичната обработка на дървесината, криви дървета и др., пелети могат да 

бъдат произвеждани и от суров дървен материал, който е неприложим 

другаде." 

В допълнение задължително предвиденият за закупуване телескопичен 

товарач следва да е снабден с щипка за трупи. 

 

По проектно предложение BG16RFOP002-2.111-0002, подадено от „ТОРИЯ - 
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08" ООД е представено Удостоверение от НСИ, съгласно което основния код 

на икономическа дейност на кандидата е „16.29. Производство на други 

изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и 

материали за плетене“. 

Във Формуляра за кандидатстване, раздел 2 Данни за кандидата е посочено: 

- Код на организацията по КИД 2008 16.29 Производство на други 

изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и 

материали за плетене; 

- Код на проекта по КИД 2008 16.29 Производство на други изделия от 

дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за 

плетене. 

Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата, с цел избягване на 

припокриването на интервенциите между оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 и Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020, част от дейностите, попадащи в код С16.29 са 

недопустими за финансиране по настоящата процедура, а именно: 

- Производството на пелети (което е част от код С16.29) е недопустимо 

по настоящата процедура, с изключение на пелети получени от 

индустриалната преработка на дървесина. Производството на дърва за 

горене, изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от 

код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура. 

Съгласно Критериите и методологията за оценка, критерий 11 от група II 

Критерии за оценка на допустимостта на кандидата: „Кандидатът не е 

предприятие, кандидатстващо за финансиране на дейности за преработка 

и/или маркетинг на горски продукти“. 

Предвид горе изложеното, проектно предложение BG16RFOP002-2.111-0002, 

подадено от „ТОРИЯ - 08" ООД не отговаря на критериите за допустимост 

на кандидата по процедурата и следва да бъде отхвърлено на етап на оценка 

на административното съответствие и допустимостта. 
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2 
BG16RFOP002-2.111-

0006 

Завод за 

хартия - 

Белово АД 

Подобряване на 

производствения 

капацитет чрез 

закупуване на 

режеща система 

за ролапарат за 

производство на 

тишу хартии 

роектно предложение BG16RFOP002-2.111-0006 с наименование 

„Подобряване на производствения капацитет чрез закупуване на режеща 

система за ролапарат за производство на тишу хартии“ подадено на 

07.03.2022г. от „Завод за хартия – Белово“ АД се ОТХВЪРЛЯ на етап 

Административно съответствие и допустимост, поради следните основания: 

1. По време на процеса по оценка на Административно съответствие и 

допустимост са установени несъответствия/ непълноти в следните 

документи, приложени към Формуляра за кандидатстване от кандитата, 

които Не са посочени изрично като НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ в Условията за 

кандидатстване по настоящата процедура, а именно: - Декларация по чл. 25, 

ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и 

инвестиционни фондове – по образец (Приложение 2) към Условията за 

кандидатстване – поради не изпълнено изискване за датировка на 

представените декларации; - Декларацията за минимални и държавни 

помощи – по образец (Приложение 3) към Условията за кандидатстване – 

поради декларирани данни в условието в т. 13 от Приложение 3.3, което е в 

противоречие с условията на кандидатстване, раздел 16 „Приложим режим 

на минимални/държавни помощи“. - Декларация за обстоятелствата по чл. 3 

и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец 

(Приложение 4) към Условията за кандидатстване, тъй като представената от 

кандидатат декларация се отнася за 2021г., което е в противоречие с 

изискванията посочени в раздел 24, т.4. от Условията за кандидатстване, 

където изрично е посочено: „Последната приключила финансова година е 

2020г.“ 2. На 24.03.2022г. към кандидатът е отправено писмо с искане за 

отстраняване на посочените несъответствия/непълноти, като е посочен и 

срокът за представяне на документите, а именно 31.03.2022г. – 23:59 часа. 3. 

Съгласно указанията описани в т. 1. „Критерии за оценка на 
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административното съответствие на проектните предложения – форма и 

наличие на изискуеми документи“ от Приложение В „Критерии и 

методология за оценка“ към Документите за информация към Условията за 

кандидатстване по настоящата процедура: „С изключение на документите по 

т. 5 „Бизнес план” и по т.9 Техническа спецификация, всички останали 

документи, които не са представени към проектното предложение ще бъдат 

изискани допълнително от кандидата. В случай че след допълнителното им 

изискване по установения ред, документи, за които не е посочено, че са 

незадължителни, не бъдат предоставени от кандидата или са представени, но 

не съгласно изискванията, проектното предложение се отхвърля“ . 4. 

Кандидатът Не е представил отговор и съответно изисканите документи, 

попълнени според указанията и изискванията, в определения за целта срок, 

което води до отхвърляне на проектно предложение BG16RFOP002-2.111-

0006 с наименование „Подобряване на производствения капацитет чрез 

закупуване на режеща система за ролапарат за производство на тишу 

хартии“ подадено от „Завод за хартия – Белово“ АД. В допълнение проектът 

не отговаря и на критерий 10 от III Група „Критерии за оценка на 

допустимостта на проекта“ от Приложение В „Критерии и методология за 

оценка“ към Документите за информация към Условията за кандидатстване, 

поради следните причини: 1. В процеса по оценка на етап АСД са 

установени непълноти и в представените две оферти, отнасящи се до 

включения в т. 5 „Бюджет“ разход за ДМА: „Режеща система за ролапарат за 

производство на тишу хартии“, тъй като не включват всички задължителни 

реквизити посочени в т. 7 от раздел 24 от Условията за кандидатстване, 

поради липса на подписи. Освен това офертата представена от Zincometal 

S.p.A. – Divisione Mario Cotta е издадена на 09.07.2021г. и е валидна 15 дни, 

поради което не може да се установи актуалността на пазарна стойност на 

оферирания актив към датата на кандидатстване. 2. При проведената 

комуникация кандидатът не е дал отговор и съответно не е представил две 
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оферти, отговарящи на всички условия и задължителни реквизити посочени 

в т. 7 от раздел 24 от Условията за кандидатстване. В следствие на това 

заявеният разход „Режеща система за ролапарат за производство на тишу 

хартии“, чиято стойност на БФП е 125 857.67 лева следва да бъде премахнат 

служебно от бюджета, съгласно указанията в т.7 от раздел 24 от Условията 

за кандидатстване. 3. Съгласно представената информация от кандидата във 

ФК, т. 5 „Бюджет“, общия размер на заявената помощ е 125 857.67 лева. 

Бюджетът включва: 1. Режеща система за ролапарат за производство на 

тишу хартии. Поради фактът, че кандидатът не е планирал други разходи в т. 

5 „Бюджет“ от ФК, общата стойност на разходите по проекта при прилагане 

на указанията в т.7 от раздел 24 от Условията за кандидатстване ще възлиза 

на 0,00 лева, което е по-малко от 90 000 лева, което е в противоречие с 

изискването на критерий 10 от III Група „Критерии за оценка на 

допустимостта на проекта“, а именно: „Общия размер на заявената и/или 

одобрената безвъзмездна помощ е по-висок или равен на 90 000 лв.“. Не 

изпълнението на посочения критерии води до отхвърляне на проектното 

предложение. 

 

 

Представена е Декларация по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на 

средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове – 

попълнена по образец (Приложение 2), от всички лица, представляващи 

кандидата, която не е датирана • Представена е Декларация за минимални и 

държавни помощи – попълнена по образец (Приложение 3), в която в Прил. 

3.3, т. 13 е отбелязан отговор НЕ, което е в противоречие с прилагания 

режим на помощи по настоящата процедура. Да се представи коректно 

попълнена Декларация за минимални и държавни помощи – попълнена по 

образец (Приложение 3), като се има предвид, че т. 13 се отнася за 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de 

minimis • Приложената Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от 

ЗМСП е към 2021 г., а съгласно Указанията за кандидатстване, раздел 24, т.4 

декларацията следва да отразява данните към 2020 г. Кандидатът следва да 

представи коректно попълнена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 

4 от ЗМСП към 2020 г. • В приложените оферти липсват подписи, каквото е 

изискването към офертите съгласно раздел 24, т.7 от Условията за 

канидтатсване "Офертата задължително следва да съдържа и следните 

реквизити: имена на лицето, което я издава от името на оферента, дата, 

подпис/електронен подпис, както и разпечатка от електронно съобщение, ако 

е получена по електронен път (в този случай разпечатката също следва да е 

прикачена в ИСУН 2020)." Офертата на ЗИНКОМЕТАЛ е с първа дата на 

издаване в 2021 г. и актуализирана на 17.02.2022 г., като, според записите в 

офертата, актуализираната оферта следва да е с ревизионен индекс 01, а 

приложената оферта е с ревизионен индекс 00, видно в горния десен ъгъл на 

документа. • Представените финансово-отчетни документи не са заверени от 

представител на кандидата и от съставителя на документите ------- На 

кандидата беше изпратена комуникация с констатираните нередовности от 

оценителната комисия. В рамките на установения срок не бяха предоставени 

изисканата информация и документи. Проектното предложение не се 

допуска за ТФО. 
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6.4. Проектни предложения, оттеглени по време на оценката 

 

Номер в 

класирането 

по точки 

Проектно 

предложение № 

Наименование на кандидата Средно-

аритметична 

оценка 

/брой точки/ 

Искана сума 

на 

безвъзмездната 

финансова 

помощ 

Препоръчана 

сума на 

безвъзмездната 

финансова 

помощ 

Общ бюджет 

на проекта 

/първоначален/ 

Общ размер 

на бюджета 

/препоръчан/ 

% на 

безвъзмездната 

финансова 

помощ 

 ……………. …………………………….. …………… ………….. ……………… …………… …………. …………….. 
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Заключение: 

В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в рамките 

на  финансовия ресурс по процедурата: 5 бр. проектни предложение са преминали успешно 

оценката, но за 4 бр. проектни предложения не е достигнало финансиране по процедура на 

подбор на проекти № BG16RFOP002-2.111 „Подобряване на производствения капацитет в 

МСП“  по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на „МИГ – Белово, 

Септември, Велинград“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 

Брой проектни предложения, предложени за финансиране: 1 бр.  

 

Обща сума, която КППП предлага да бъде отпусната на проектното предложение, 

предложено за финансиране: 255 249,00 лв. - сумата на исканата безвъзмездна финансова 

помощ.  

Общата налична сума на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 255 348,66 

лв. 

 

Списъкът с проектните предложения, които покриват изискванията за получен резултат 

от техническата и финансова оценка, съгласно Условията за кандидатстване, които се 

предлагат за финансиране в рамките на наличния бюджет по процедура на подбор на проекти 

№ BG16RFOP002-2.111 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  по мярка 2.2 

„Подобряване на производствения капацитет в МСП на „МИГ – Белово, Септември, 

Велинград“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е представен като приложение 

и е неразделна част от настоящия протокол. 

 

В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в рамките 

на  финансовия ресурс по процедурата: има 4 бр. проектни предложения, които са преминали 

успешно оценката, но за които не е достигнало финансиране по процедура на подбор на 

проекти № BG16RFOP002-2.111 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  по 

мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на „МИГ – Белово, Септември, 

Велинград“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 

В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в рамките 

на  финансовия ресурс по процедурата: има 2 бр. проектни предложения, които се предлагат 

за отхвърляне на етап оценка АСД. 

 

В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в рамките 

на  финансовия ресурс по процедурата: няма проектни предложения са оттеглени от 

кандидатите.  
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Настоящият Оценителен доклад следва да бъде представен от Председателя на КППП 

за одобрение от УС на МИГ в срок от 5 работни дни от приключването на работата на КППП.  

 

Работата на КППП приключи на 18.04.2022г. с генериране на окончателен доклад 

в система ИСУН 2020. 

 

Подписи: 

 

1. Александър Минов /председател КППП/: ……………/п/……………….. 

 

2. Мария Пенина /секретар КППП/: …………………/п/……...................... 

 

3. Юлия Асенова /член на КППП/:……………………/п/…………………… 

 

4. Емил Захариев /член на КППП/: ...........… /п/………… 

 

5. Николина Дечева /член на КППП/: ……………………/п/………………… 

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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