
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

С дружение „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  

 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

процедура на подбор на проекти № BG16RFOP002-2.050  

Наименование на процедурата:  

 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“   

по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП 

на „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

 

ОТ ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

от 18.04.2022 година 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

1. Заседания 

2. Участници 

3. Оценка 

3.1. Писмени искания за разяснения 

4. Обобщена Техническа и финансова оценка 

5. Заключение 

5.1. Проектни предложения, предложени за финансиране до размера на предварително 

определените и обявени финансови средства по процедурата, класирани съгласно общия 

брой получени точки 

5.2. Проектни предложения, предложени за отхвърляне 

5.3. Оттеглени по време на оценката проектни предложения 

5.4. Резервни проектни предложения, класирани съгласно общия брой получени точки, 

извън изчерпания бюджет по процедурата  

6. Подписи 

mailto:migvsb@abv.bg
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

С дружение „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. Образец на оценителен лист (таблица за оценка) в съответствие с Критериите и 

методологията за оценка на проектните предложения 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“, съгласно Приложение В - Критерии и методология за оценка към 

Условията за кандидатстване по процедурата за извършване на техническата и 

финансова оценка, съхраняван в ИСУН 2020; 

2. 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; 

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

отделните критерии; 

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

отхвърлянето им. 

5. 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; 

6. Списък на оттеглените проектни предложения 

7. Списък на резервните проектни предложения 

 

1. Заседания 

 

 Дата (от/до) Час 

Извършване на автоматично 

разпределение за техническа и 

финансова оценка 

05.04.2022г.  15:44 

Обобщено ТФО и Оценителен доклад 
18.04.2022г. 

18.04.2022г. 

16:02 

16:05 

mailto:migvsb@abv.bg
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

С дружение „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  

2. Участници 

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

приложена към настоящия протокол. 

 

Име, презиме, фамилия  Институция Функция1 

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 

 

 

 3. Оценка 

 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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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

С дружение „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  

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.  

 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. 
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

С дружение „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  

  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. 

 

 3.1. Писмени искания за разяснения 

 3.1.1. 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. 

4. Обобщена 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 

 

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/.  

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, 

mailto:migvsb@abv.bg
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

С дружение „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  

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 16:05 ч. е извършено класиране на проектните предложения в ИСУН 2020 

от Администратор на сесия /Председател/. 
Пореден 

номер  
Статус  

Одобрено 

БФП (лв.)  
Процедура  Номер на ПП  Наименование  Кандидат  

Дата на 

регистрация  
Статус  

Анулирано 

класиране  
Обобщена оценка  

1 Одобрено 255 249,00 

МИГ Белово, 

Септември, 

Велинград - 

Подобряване на 

производствения 

капацитет в МСП 

BG16RFOP002-

2.111-0001 

Повишаване на 

производствения 

капацитет в 

"ЛИФТ ГРУП 

АСПЕКТ 1" 

ЕООД 

"ЛИФТ 

ГРУП 

АСПЕКТ 1" 

ЕООД 

02.03.2022 

15:23 
Регистрирано Не 

Тип Преминава Точки 

ОАСД Да 
 

ТФО Да 83 
 

2 Резерва 183 805,20 

МИГ Белово, 

Септември, 

Велинград - 

Подобряване на 

производствения 

капацитет в МСП 

BG16RFOP002-

2.111-0005 

Подобряване на 

производствения 

капацитет в 

„Премиера-257“ 

ООД” 

"ПРЕМИЕРА 

- 257" ООД 

07.03.2022 

15:47 
Регистрирано Не 

Тип Преминава Точки 

ОАСД Да 
 

ТФО Да 71 
 

3 

Резерва 

 

 

 

240 255,00 

МИГ Белово, 

Септември, 

Велинград - 

Подобряване на 

производствения 

капацитет в МСП 

BG16RFOP002-

2.111-0007 

Подобряване на 

производствения 

капацитет в ОТО 

МЕБЕЛ ООД 

ОТО МЕБЕЛ 

ООД 

07.03.2022 

16:53 
Регистрирано Не 

Тип Преминава Точки 

ОАСД Да 
 

ТФО Да 69 
 

4 Резерва  255 320,64 

МИГ Белово, 

Септември, 

Велинград - 

Подобряване на 

производствения 

капацитет в МСП 

BG16RFOP002-

2.111-0003 

Повишаване на 

производствения 

капацитет на 

"ЗАРЯ-2000“ 

ЕАД 

ЗАРЯ - 2000 

ЕАД 
07.03.2022 

09:40 
Регистрирано Не 

Тип Преминава Точки 

ОАСД Да 
 

ТФО Да 68 
 

5 Резерва 142 319,95 

МИГ Белово, 

Септември, 

Велинград - 

Подобряване на 

производствения 

капацитет в МСП 

BG16RFOP002-

2.111-0004 

Подобряване на 

производствения 

капацитет на 

"Бултес“ ООД, гр. 

Септември 

БУЛТЕС 

ООД 
07.03.2022 

14:21 
Регистрирано Не 

Тип Преминава Точки 

ОАСД Да 
 

ТФО Да 67 
 

 

На 18.04.2022г. е генериран протокол за извършена техническа и финансова оценка. 

 

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. 
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

С дружение „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  

5. Заключение 

 

5.1. 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 

 

 

 

5.2. Проектни предложения, предложени за отхвърляне 

 

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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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 
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5.3. 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 

- - - - - - - - - 

         

 

 

5.4. 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 

безвъзмездната 

финансова 

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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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  
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Въз основа на извършената оценка: 

 

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 (регистрационен номер на проектните 

предложения, наименование на кандидатите, наименование на проектите, общ бюджет и размер на 

безвъзмездната финансова помощ, която КППП предлага да бъде отпусната по всеки проект, 

национално съфинансиране и средства от ЕЗФРСР, собствено финансиране) 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 да 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: няма проектни предложения, които да не се предлагат за 

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

финансовия ресурс по процедурата: няма проектни предложения са оттеглени от кандидатите.  

 

 

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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