
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

Процедура за подбор на проекти с референтен № BG16RFOP002-2.111 

 

Наименование на процедурата:  

 

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

 

ПРОТОКОЛ  
От 11.03.2022г. 

 

от проведено заседание за въвеждащо обучение 

и разпределение на проектни предложения 

на Комисия за подбор на проектни предложения, 

назначена със Заповед №69/08.03.2022г. 

на Председателя на УС на МИГ 
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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. 

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

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“. 

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 
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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. 

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 присъстват: 

1. Александър Минов – Председател КППП 

2. Мария Пенина – Секретар 

3. Юлия Асенова – член на комисията с право на глас 

4. Емил Захариев – член на комисията с право на глас 

5. Николина Дечева – член на комисията с право на глас 

Членовете на КППП притежават необходимата квалификация и професионална 

компетентност. 

 

Председателят на Комисията – Александър Минов откри заседанието и запозна 

присъстващите с дневния ред: 

1. Провеждане на въвеждащо обучение на членовете на КППП, което включва: 

1.1. запознаване на оценителите с техните права и задължения в оценителния процес; 

1.2. запознаване с особеностите за процедурата за предоставяне на БФП (цели, индикатори, 

бюджет, критерии за допустимост на кандидатите, дейностите, разходите и др.); 

1.3. запознаване с етапите на оценка и критериите за оценка с особено внимание върху 

критериите за техническа и финансова оценка; 

1.4. запознаване с процедурата за извършване на оценка чрез системата ИСУН 2020; 

1.5. запознаване със списъка на постъпилите проектни предложения. 
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1. 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 

- 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 
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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; 

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. 

Към датата на провеждане на въвеждащото обучение – 11.03.2022 г. УО на ОПИК все още не е 

определил наблюдател. МИГ е изпратил искане за посочване на наблюдател с писмо с изх. № 

748/08.03.2022г. 
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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; 

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. 

 

2. Всички членове на КППП се запознаха с особеностите за процедурата за предоставяне 

на БФП (цели, индикатори, бюджет, критерии за допустимост на кандидатите, 

дейностите, разходите и др.). 

Цел на процедурата: 

Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за 

създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности на територията на 

МИГ Белово, Септември, Велинград. 

Индикатори: 

В съответствие със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за 

растеж на МСП“ проектните предложения по настоящата процедура следва задължително да имат 

принос към постигането на поне един от следните индикатори за резултат:  

 - Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП; 

 - Производителност на МСП. 

Информацията за постигане на индикаторите ще бъде предоставяна служебно от НСИ. При 

сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ бенефициентът следва да 

попълни декларация по образец за съгласие за ползване на данни на предприятието за целите на 

отчитането по оперативната програма. 

Допълнително, УО на ОПИК ще следи за изпълнението и отчитането на следните 

индикатори за изпълнение:  

 - Брой на предприятията, получаващи подкрепа; 

 - Брой на предприятията, получаващи безвъзмездни  средства;  

 - Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни 

средства). 
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Кандидатите не предоставят информация за индикаторите за изпълнение  „Частни 

инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията“ и „Брой на предприятията, 

получаващи подкрепа“. Посочените индикатори се отчитат служебно по програмата. 

Ако е приложимо, кандидатът предоставя информация и за следните допълнителни 

индикатори: 

-   Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност; 

 

В ИСУН се попълва информация само за индикаторите за изпълнение по ОПИК. 

Специфични за територията индикатори: 

Кандидатите задължително предоставят информация в т. 11 от Формуляра за 

кандидатстване и за индикаторите, заложени в СВОМР, които се отчитат на ниво стратегия за 

местно развитие 

- Брой на предприятията, получаващи безвъзмездни средства 

- Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни 

средства); 

- Сертифицирани разходи 

- Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху опазването на 

околната среда 

- Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху насърчаване на 

равните възможности и социалното включване 

- Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху създаването на 

заетост 

- Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху насърчаване 

използването на информационно-комуникационните технологии 

- Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху енергийна 

ефективност 

- Проекта решава проблем, идентифициран като такъв при анализите на територията 

- Проектът е за дейности извън общинските центрове 

- Проектът създава заетост извън общинските центрове 

Бюджет: 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти 

„Подобряване на производствения капацитет в МСП” е както следва: 255 348,66 лв. 

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за проект – 90 000 лв. 

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за проект – 352 049,40 лв. 

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 100 000 лева 

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 391 166 лева  

Съгласно одобрената стратегия за ВОМР максималният размер на безвъзмездната 

финансова помощ за един проект е в размер на 352 049 лв. Безвъзмездната финансова помощ по 

настоящата процедура не може да надвишава 255 348,66 лв., тъй като това е общият наличен 

бюджет /остатъчен свободен финансов ресурс по мярката/. 

Критерии за допустимост на кандидатите: 
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1. Да имат постоянен адрес, седалище и адрес на управление на територията на действие на 

МИГ/МИРГ и осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИГ/МИРГ. 

2. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.  

3. Да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за 

малките и средни предприятия (ЗМСП), като попълнят и представят към проектните предложения 

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 4 към Условията за 

кандидатстване) . 

4. Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат 

безвъзмездна финансова помощ в случай че не попадат в забранителните режими на Регламент 

(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. 

5. Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат 

безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно 

демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС. 

6. Да имат минимум три приключени финансови години;  

Периодът от три приключени финансови години е 2018, 2019 и 2020 г. 

7. Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени 

финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва: 

 

Категория на предприятието 

 

Нетни приходи от продажби
1
 

Малко предприятие ≥ 750 000 лева 

Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева 

 

8. Да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в 

Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи 

сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва: 

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:  

С20 „Производство на химични продукти“;  

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“;  

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични 

продукти“;  

С27 „Производство на електрически съоръжения“;  

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;  

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;  

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“ 

Интензивни на знание услуги:  

J58 „Издателска дейност“;  

                                                 
1 Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” от 

приходната част на Отчета за приходите и разходите за последните три приключени финансови години. 
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J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;  

J60 „Радио- и телевизионна дейност“;  

J61 „Далекосъобщения“;  

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;  

J63 „Информационни услуги“;  

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“ 

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:  

С10 „Производство на хранителни продукти“;  

С11 „Производство на напитки“;  

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;  

С14 „Производство на облекло“;  

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“;  

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; 

производство на изделия от слама и материали за плетене“;  

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“;  

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;  

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“;  

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;  

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;  

С24 „Производство на основни метали“;  

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“;  

С31 „Производство на мебели“;  

С32 „Производство, некласифицирано другаде“;  

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“ 

 

На членовете на КППП бе обърнато внимание, че 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. Недопустим за подкрепа е и код на икономичческа дейност C16.10 „Разкрояване, 

рендосване и импрегниране на дървен материал“, с изключение на производството на несглобени 

дървени паркетни дъски. 

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата 

за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност. 

 

Допустими дейности: 

1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения 

капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и 

чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни 

знания и технологии. Дейностите трябва да са насочени към: 

- повишаване на производителността; и/или 
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- ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни 

ресурси и технологии) чрез внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за 

подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес; и/или 

- подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и 

нематериални активи; и/или 

- въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, вкл. чрез 

въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване 

консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични 

суровини и производствените отпадъци, регенериране и др; и/или 

- разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на 

съществуващите продукти и услуги; и/или 

- диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп 

до пазари. 

2. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския 

капацитет. Дейностите трябва да са насочени към: 

- управление на факторите на производство, с акцент върху изграждането на възможности за 

възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и добри практики; и/или 

- разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, опазване на 

околната среда, еко маркировка, сигурност на информацията и други съгласно международни, 

европейски и национални стандарти; и/или 

- разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на добри производствени практики; и/или 

- услуги по реинженеринг на процесите в предприятията; и/или 

- разработване на стратегии за пазарна реализация, проучвания и трансфер на инструментариум за 

навлизане на нови пазари и за задоволяване на пазарното търсене и разнообразяване на 

предлагането; и/или 

- инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за 

изпълнението на някоя от горепосочените дейности. 

3. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на 

използването на ИКТ и услуги . Дейностите трябва да са насочени към: 

- подобряване на качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез разработване и 

въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения, включително „виртуализирани“, „облачни“, 

„мобилни“: за управление на бизнеса, включително такива за интеграция на различни звена и 

локации на дадено дружество; и/или 

- системи за автоматизирано проектиране, инженерни дейности и производство; и/или 

- системи за трансформиране на бизнес и операционни процеси, които водят до повишаване на 

производителността и конкурентоспособността; и/или 

- електронни платформи за бизнес за подобряване на достъпа до чужди пазари.   

Всички дейности, включени в проектно предложение, следва да са пряко свързани с изпълнението 

на проекта. 
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4. Дейности за информиране и публичност. 

Пълният набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които 

бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти финансирани от ЕСИФ, се съдържа 

в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 

2014-2020, който може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия орган: 

http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=359  

Включването в проектното предложение САМО на дейности за информиране и публичност 

е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура. 

 

Дейностите следва да се изпълняват при условията и спазване на праговете за помощ „de 

minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013. 

 

Дейностите следва да се изпълняват на територията на МИГ Белово, Септември, 

Велинград. 

 

Допустими разходи: 

I. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения 

капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и 

чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни 

знания и технологии.  

1. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, в т.ч. придобиване на 

машини, съоръжения и оборудване, необходими за изпълнението на дейностите по проекта. 

2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за 

изпълнението на дейностите по проекта. 

II. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския 

капацитет.  

1. Разходи за услуги по въвеждане и сертифициране на системи за управление в 

съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти. 

2.  Разходи за услуги във връзка с:  

2.1 Постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с така наречените 

„съществени изисквания” към тях, определени в  директиви (транспонирани в националното 

законодателство) и регламенти (с пряко действие) от Нов подход, изискващи СЕ маркировки 

(включително съответствие с хармонизирани европейски стандарти):  

2.2 Постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с 

национални/европейски/международни стандарти:  

2.3 Присъждане на екомаркировката на ЕС.  

3.  Разходи за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени 

практики. 

4. Разходи за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на 

процесите  в предприятията. Стойността на предвидените в проектното предложение разходи за 
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ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите  в предприятията 

не могат да надвишават 50% от общите допустими разходи по проекта. 

5. Разходи за услуги във връзка с ре-сертификацията на системи за управление. 

6. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)  и/или 

специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи 

(ДНА), допринасящи за осъществяване на дейността.  

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и специализирани 

софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА) не могат да 

надвишават 150 000 лв. по всеки индивидуален проект. 

III. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на 

използването на ИКТ и услуги 

1. Разходи за услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за 

управление на бизнес процесите в предприятията.   

2. Разходи за придобиване и въвеждане  на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес 

процесите в предприятията, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).   

3. Разходи за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга (SaaS).  

4. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и/или специализирани 

софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), допринасящи 

за осъществяваната дейност.  

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и специализирани 

софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА) не могат да 

надвишават 150 000 лв. по всеки индивидуален проект
2
. 

IV. Разходи за визуализация – до 2 000 лв. 

Допустими са за финансиране по всеки проект, независимо от посочените от кандидата 

допустими дейности. 

 

3. Присъстващите се запознаха с етапите на оценка и критериите за оценка. 

Оценката на проектните предложения включва: 

Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта; 

Етап 2: Техническа и финансова оценка. 

Оценката на административното съответствие и допустимостта е етап от оценката на 

проектните предложения, при който се извършва проверка относно формалното съответствие на 

проектните предложения и на допустимостта на кандидатите и проектните дейности съгласно 

документите по чл. 42, ал. 3 на ПМС 161 от 4 юли 2016 г. 

Критериите и методологията за оценка на проектните предложения включват два раздела: 

                                                 

2
 Посоченото ограничение не се отнася за разходите за придобиване на ИКТ базирани софтуери за управление на 

бизнес процесите в предприятията, които също представляват дълготрайни нематериални активи (ДНА). 
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Раздел I: Критерии за административно съответствие и допустимост -  разделът включва две 

подраздела:  

- Подраздел I: Критерии за административно съответствие;  

- Подраздел II: Критерии за допустимост - Подраздел II включва задължително секции: 

Критерии за допустимост на кандидата и Критерии за допустимост на проекта; 

Раздел II: Критерии за техническа и финансова оценка. 

 

В процеса на оценка на административното съответствие и допустимостта на проектните 

предложения по процедурата, ще бъде проверявано дали: 

 - проектното предложение се отнася за обявената процедура за подбор на проекти;   

 - формулярът за кандидатстване отговаря на всички формални изисквания и на одобрения 

образец в системата ИСУН 2020;   

 - налице са всички документи, представени и попълнени съгласно изискванията, посочени в 

т. 24 от настоящите Условия за кандидатстване; 

 - въз основа на Формуляра за кандидатстване и представените документи е налице 

съответствие на кандидатите и проектните дейности с критериите за допустимост, посочени в т. 11 

и т.13 и т. 18 от Условията за кандидатстване.  

Само проектни предложения, преминали успешно оценка на административното 

съответствие и допустимостта, подлежат на по-нататъшно разглеждане и оценка. 

 

Техническа и финансова оценка е оценка по същество на проектните предложения и се 

извършва за всички проектни предложения, отговарящи на условията за съответствие на 

проектното предложение със стратегията за Водено от общностите местно развитие, съгласно 

документите по чл. 42, ал. 3 на ПМС 161 от 4 юли 2016 г. 

Техническата и финансова оценка се извършва само за проектните предложения, които са 

преминали успешно оценка на административното съответствие и допустимостта. 

Когато при оценката се установи липса на документи и/или друга нередовност Комисията за 

подбор изпраща на кандидата уведомление за установените нередовности и определя разумен срок 

за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. Уведомлението 

съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до 

прекратяване на производството по отношение на кандидата. Отстраняването на нередовностите не 

може да води до подобряване на качеството на проектното предложение. При непредставяне на 

изисканата допълнителна информация или разяснения в срок, проектното предложение може да 

бъде отхвърлено само и единствено на това основание или съответно да получи по-малък брой 

точки. Всяка информация, предоставена извън официално изисканата от Комисията за подбор, не 

се взима под внимание. Исканията за представяне на допълнителни документи и разяснения се 

изпращат през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата като кандидатът следва да бъде 

известяван електронно чрез електронния адрес, асоцииран към неговия профил. В тази връзка е 

необходимо кандидатите да разполагат винаги с достъп до електронния адрес, към който е 

асоцииран профила в ИСУН 2020. За дата на получаване на искането за документи/информация се 

счита датата на изпращането му чрез ИСУН 2020. Кандидатът представя допълнителните 

разяснения и/или документи по електронен път чрез ИСУН 2020. 
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Техническият процес свързан с представянето на допълнителна информация/документи е 

описан в Ръководството за потребителя за модул “Е-кандидатстване” в ИСУН 2020 от 14 май 2016 

г. 

Критериите за техническа и финансова оценка на проектните предложения са обособени в 

раздели и подраздели, както е указано в Таблицата с критериите за техническа и финансова оценка, 

по-долу. Критериите за техническа и финансова оценка на проектните предложения по 

процедурата са подробно указани в Приложение В към Условията за кандидатстване. Сборът на 

точките от съответните подраздели дава точките на раздела като цяло. Така получените резултати 

за всеки раздел се сумират и формират крайния резултат от техническата и финансова оценка на 

проектното предложение. На основа на общия брой точки, проектните предложения се класират в 

низходящ ред. Ако общият процент получени точки за всеки един раздел е по-малко от 20 % от 

максималния брой точки за съответния раздел, проектното предложение се предлага за отхвърляне. 

Техническата оценка и финансовата оценка на проектните предложения включва и проверка 

и оценка на реалистичността, ефективността и допустимостта на всички предвидени дейности и 

разходи. В случай че в процеса на техническа и финансова оценка Комисия за подбор установи 

наличието на обстоятелства (напр. включени в проектното предложение недопустими дейности, 

недопустими и/или нереалистични разходи, дублиране на заложени дейности и/или разходи и др.), 

това може да доведе до изменение на бюджета на проектното предложение (т. 5 от Формуляра за 

кандидатстване). Следва да се има предвид, че промените в бюджета не могат да доведат до 

увеличаване на размера на безвъзмездната финансова помощ. Поради това, в интерес на кандидата 

е да планира дейности и да представи бюджет, реалистични и ефективни от гледна точка на целта 

на проекта и планираните разходи. 

По време на оценката Комисията за подбор проверява предложените индикативни цени за 

инвестиции в активи по отношение на реалистичност спрямо посочените цени в приложените 

оферти. В случай че по време на финансовата оценка се установи надвишаване на интензитета на 

безвъзмездната финансова помощ и/или максималния размер на безвъзмездната финансова помощ 

и/или максималният размер за извършване на дадена дейност, определени в Условията за 

кандидатстване, Комисията за подбор служебно го намалява до максимално допустимия 

интензитет и/или размер. 

В случай че по време на финансовата оценка се установи наличие на недопустими разходи 

или на разходи, които не са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи, Комисията за 

подбор служебно коригира/премахва съответните разходи от бюджета на проекта (т. 5 от 

Формуляра за кандидатстване). 

Корекциите в бюджета са финалния етап от техническа и финансова оценка на проектните 

предложения. Корекции в бюджета при несъответствие между предвидените дейности (описани в 

т. 7 от Формуляра за кандидатстване) и видовете заложени разходи (описани в т. 5 от Формуляра за 

кандидатстване), както и при дублиране на разходи, ще се извършва след като се изиска 

допълнителна пояснителна информация от кандидата. Извършените корекции на данни в бюджета 

не могат да водят до: увеличаване на размера или на интензитета на безвъзмездната финансова 

помощ, предвидени в подаденото проектно предложение; невъзможност за изпълнение на целите 

на проекта или на проектните дейности; подобряване на качеството на проектното предложение; 

нарушаване на принципите по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУСЕСИФ. 
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В случай че по време на финансовата оценка се установи надвишаване интензитета на 

безвъзмездната финансова помощ и/или максималният размер на безвъзмездната финансова 

помощ, определен в настоящите Условия за кандидатстване, Комисията за подбор служебно го 

намалява до максимално допустимия интензитет и/или размер. 

Проектното предложение се отхвърля когато: 

- предложението е непълно или не отговаря в други отношения на поставените условия за 

административно съответствие; 

- кандидатът не отговаря на условията за допустимост; 

- проектът не отговаря на условията за допустимост; 

- не са спазени други критерии, посочени в документите за кандидатстване по чл. 26, ал. 1 

на ЗУСЕСИФ и/или в приложими нормативни документи; 

- кандидатът умишлено е представил невярна информация с цел получаване на 

безвъзмездна помощ или не са представили изискваната задължителна информация съгласно 

Условията за кандидатстване. 

Работата на Комисията за подбор приключва с оценителен доклад до Ръководителя на 

Управляващия орган на ОПИК. 

 

Акцент бе поставен на критериите за техническа и финансова оценка: 

Критерии Макс. брой 

точки 

I. Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на 

проекта 
19 

1. Коефициент на рентабилност на печалбата преди лихви, данъци  и 

амортизации – EBITDA за последните три приключени финансови години  

 

7 

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA  на предприятието е ≥ 0,15. 7 

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA  на предприятието ≥ 0,12 < 

0,15. 
5 

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA  на предприятието ≥ 0,09 < 

0,12. 
3 

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA  на предприятието ≥ 0,06 < 

0,09. 
2 

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA  на предприятието ≥ 0,03 < 

0,06. 
1 

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA  на предприятието < 0,03. 0 

2. Производителност на кандидата за последните три приключени финансови 

години  

 

 

3 

Отчетен е ръст на  производителността през 1-та г. спрямо 2-та г. и през 2-та г. 

спрямо 1-та г. 
3 

Отчетен е ръст на производителността само през 3-та г. спрямо 2-та г. или през 2 -та 

г. спрямо 1-та г. 
2 
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Не е отчетен ръст на производителността нито през 3-та г. спрямо 2-та г. нито през 

2 –та г. спрямо 1-та г. 
0 

3. Приходи от износ за три приключили финансови години  2 

Приходи от износ > 15%  2 

Приходи от износ > 5% ≤ 15% 1,5 

Приходи от износ > 0% ≤ 5%. 0,5 

Не са реализирани приходи от износ.  0 

4. Съпоставимост между средната стойност на EBITDA за три финансови 

години на кандидата и стойността на заявените общи допустими разходи по 

проекта 

4 

Средната стойност на EBITDA на кандидата за последните три приключили 

финансови години, умножена по 5 е по-голяма от стойността на заявените общи 

допустими разходи по проекта. 

4 

Средната стойност на EBITDA на кандидата за последните три приключили 

финансови години, умножена по 6 е по-голяма от стойността на заявените общи 

допустими разходи по проекта. 

2  

Средната стойност на EBITDA на кандидата за последните три приключили 

финансови години, умножена по 7 е по-голяма от стойността на заявените общи 

допустими разходи по проекта. 

1 

Средната стойност на EBITDA на кандидата за последните три приключили 

финансови години, умножена по 7 е по-малка от стойността на заявените общи 

допустими разходи по проекта 

0 

5. Коефициент на задлъжнялост спрямо последната финансова година  

 

3 

Коефициент на задлъжнялост на предприятието за последната приключила 

финансова година  г. ≤ 0,7. 
3 

Коефициент на задлъжнялост на предприятието за последната приключила 

финансова година  г.  > 0,7 ≤  0,8. 
2 

Коефициент на задлъжнялост на предприятието за последната приключила 

финансова година  г.  > 0,8. 
0 

II. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти и управление 6 

1. Инвестиционна дейност на кандидата за последните три финансови години  

 

3 

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА 

(машини, производствено оборудване и апаратура) и ДНА (патенти, лицензии, 

търговски марки, програмни продукти и др.) през последните три приключили 

финансови години на стойност ≥ 50% от заявената безвъзмездната финансова 

помощ по проекта 

3 

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА 

(машини, производствено оборудване и апаратура) и ДНА (патенти, лицензии, 

търговски марки, програмни продукти и др.) през последните три приключили 

финансови години на стойност ≥ 40% от заявената безвъзмездната финансова 

помощ по проекта 

2 

Кандидатът е реализирал общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА 

(машини, производствено оборудване и апаратура) и ДНА (патенти, лицензии, 

търговски марки, програмни продукти и др.) през последните три приключили 

финансови години на стойност < 40% от заявената безвъзмездна финансова помощ 

1 
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по проекта 

Кандидатът не е представил информация относно реализирани инвестиционни 

дейности през последните три приключили финансови години. 

0 

2. Внедрени стандарти и системи за управление 3 

Кандидатът е реализирал две дейности в една или повече от горепосочените 

области. 

3 

Кандидатът е реализирал една дейност в една от горепосочените области. 2 

Кандидатът не е реализирал подобни дейности или кандидатът не е представил 

необходимите документи в потвърждение за тяхното реализиране 

0 

III. Ефект от изпълнението на проекта
3
 10 

1. Вътрешна норма на възвръщаемост (N, N+1, N+2, N+3) 4 

Вътрешна норма на възвръщаемост ≥ 11%. 4 

Вътрешна норма на възвръщаемост ≥ 9% < 11%. 3 

Вътрешна норма на възвръщаемост ≥ 7% < 9%. 2 

Вътрешна норма на възвръщаемост ≥ 5% < 7%. 1.5 

Вътрешна норма на възвръщаемост ≥ 3% < 5%. 1 

Вътрешна норма на възвръщаемост < 3%. 0 

2. Нарастване на производителността (N+1, N+2, N+3) 

 
2 

Нарастване на производителността спрямо последната приключила финансова 

година  

> 5%. 

2 

Нарастване на производителността спрямо последната приключила финансова 

година  

> 3% ≤ 5%. 

1,5 

Нарастване на производителността спрямо последната приключила финансова 

година  

> 1% ≤ 3%. 

1 

Нарастване на производителността спрямо последната приключила финансова 

година  

≤ 1%. 

0 

3. Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на 

инвестицията по проекта (N+1, N+2, N+3) 
2 

Изпълнението на проекта ще доведе до увеличаване на средните генерирани 

приходи от износ ≥ 4% спрямо последната приключила финансова година. 
2 

Изпълнението на проекта ще доведе до увеличаване на средните генерирани 

приходи от износ > 0% < 4% последната приключила финансова година. 
1 

Изпълнението на проекта не води до увеличаване на средните генерирани приходи 

от износ на кандидата. 
0 

4. Повишаване на ефективността на производствените разходи (N+1, N+2, N+3) 

 
2 

Повишаването на ефективността на производствените разходи спрямо последната 

приключила финансова година  

> 4%. 

2 

                                                 
3
 При изчисляване на показателите по този раздел следва да се има предвид, че  N, N+1, N+2 и N+3 са прогнозни 

години, при които N е годината на приключване изпълнението на договора/проекта. 
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Повишаването на ефективността на производствените разходи спрямо последната 

приключила финансова година > 2% ≤ 4%. 
1 

Повишаване на ефективността на производствените разходи спрямо последната 

приключила финансова година ≤ 2%. 
0 

IV. Приоритизиране на проекти 15 

1. Тематично приоритизиране в областите на ИСИС 5 

Проектът се изпълнява в една от областите на Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация (ИСИС): 

− мехатроника и чисти технологии;  

− ИКТ и информатика;  

− индустрия за здравословен живот и биотехнологии;  

− нови технологии в креативните и рекреативните индустрии 

5 

Проектът НЕ се изпълнява в областите на Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация (ИСИС). 

0 

2. Инвестиции за опазване на околната среда, вкл. такива, които допринасят 

за смекчаване на последиците от изменението на климата
4
 и приспособяване 

към тях 

5 

Проектът предвижда инвестиции за опазване на околната среда, вкл. такива, които 

допринасят за смекчаване на последиците от изменението на климата и 

приспособяване към тях 

5 

Проектът НЕ предвижда инвестиции за опазване на околната среда, вкл. такива, 

които допринасят за смекчаване на последиците от изменението на климата и 

приспособяване към тях 

0 

3. Устойчиво развитие  5 

Проектът включва дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на 

ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. 

5 

Проектът НЕ включва дейности за внедряване на нови технологии за подобряване 

на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. 

0 

V. Бюджет и ефективност на разходите 10 

1. Реалистичност на разходите по проекта 

 

Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение, са допустими и 

 

Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение, са обосновани и 

съответстват на дейността, предвидена за изпълнение и 

 

Всички разходи за активи са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи, 

като за тях е представена оферта от производител или първи доставчик (вкл. 

декларация от производител/оторизиращ документ, издаден от производителя на 

първия доставчик/договор за търговско представителство)    и 

 

Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение, са в 

3
5
 

                                                 
4
 Съгласно Насоки за интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в 

Европейските структурни и инвестиционни фондове – фаза Изпълнение на Споразумението за партньорство и 

програмите в периода 2014 – 2020 г.   
5
 В случай че проектното предложение получи „0” точки по критерий „Реалистичност на разходите по проекта”, то се 

отхвърля! 
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съответствие с праговете, заложени в Условията за кандидатстване (където е 

приложимо) и 

 

Всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета не са 

извършвани корекции на стойността на разходите 

Изпълнени са 5 от гореописаните изисквания 3 
Изпълнени са 4 от гореописаните изисквания 2,5 
Изпълнени са 3 от гореописаните изисквания 2 
Изпълнени са 2 от гореописаните изисквания 1,5 
Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания 1 
Критерият не е изпълнен 0 

2. Реалистичност на плана за действие по проекта 3 

Плана за действие е реалистичен, изпълним, разработен за срока на изпълнение на 

проекта.  

3 

Плана за действие е нереалистичен, неизпълним, не е ясно определен срока на 

изпълнение на проекта. 

0 

3. Проектното предложение осигурява устойчивост на резултатите и ефект от 

изпълнението на проекта, вкл. към стратегията за местно развитие 

4 

Проектното предложение осигурява обвързаност на резултатите с планираните 

дейности и заложени цели и гарантира устойчивост на резултатите и ефект от 

изпълнението на проекта, вкл. към стратегията за ВОМР. 

4 

Проектното предложение гарантира устойчивост на резултатите и ефект от 

изпълнението на проекта, вкл. към стратегията за ВОМР. 

2 

Проектното предложение няма ясно обоснована устойчивост на резултатите 0 

Допълнителни специфични критерии към СВОМР, определени от МИГ 

Белово, Септември, Велинград 

40 

VI. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС (вкл. пряко/непряко 

положително въздействие върху околната среда, енергийна ефективност, 

равни възможности, социално включване, заетост, информационно общество). 

30 

1. Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху 

опазването на околната среда 

6 

Проектът включва инвестиция, която е свързана с опазване на околната среда, 

намаляване на вредните емисии и опазване на водните ресурси и почвата. 
6 

Проектът НЕ включва инвестиция, която е свързана с опазване на околната среда, 

намаляване на вредните емисии и опазване на водните ресурси и почвата. 
0 

2. Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху 

насърчаване на равните възможности и социалното включване 

6 

Проектът включва инвестиция, която е свързана с насърчаване на равните 

възможности и социалното включване 
6 

Проектът НЕ включва инвестиция, която е свързана насърчаване на равните 

възможности и социалното включване 
0 

3. Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху 

създаването на заетост 

6 

По проекта е предвидено да се създадат нови работни места 6 

По проекта не е предвидено да се създадат нови работни места 0 

4. Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху 

насърчаване използването на информационно-комуникационните технологии 

6 
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Проектът включва инвестиция, която е свързана с използването на 

информационно-комуникационни технологии 
6 

Проектът НЕ включва инвестиция, която е свързана с използването на 

информационно-комуникационни технологии 
0 

5. Проектът има ясно обосновано пряко положително въздействие върху 

енергийна ефективност 

6 

Проектът включва инвестиция, която е свързана с положително въздействие върху 

енергийна ефективност. 
6 

Проектът НЕ включва инвестиция, която е свързана с положително въздействие 

върху енергийна ефективност. 
0 

VII. Преодоляване на вътрешно териториалните различия.  10 

6. Проекта решава проблем, идентифициран като такъв при анализите на 

територията  

4 

Критерият е изпълнен 4 

Критерият не е изпълнен 0 

7. Проектът е за дейности извън общинските центрове 3 

Критерият е изпълнен 3 

Критерият не е изпълнен 0 

8. Проектът създава заетост извън общинските центрове 3 

Критерият е изпълнен 3 

Критерият не е изпълнен 0 

Максимален брой точки: 100 

 

4. Присъстващите се запознаха с процедурата за извършване на оценка чрез системата 

ИСУН 2020. 

Оценката на постъпилите в срока на поканата проектни предложения стартира със 

създаването на оценителна сесия в ИСУН 2020 и присъединяване на получените проекти към 

оценителната сесия. Администраторът на оценителната сесия асоциира участниците в КППП, 

посочват се и техните роли в процеса на оценката, като права да дават оценка имат единствено 

членовете с право на глас, определени със заповедта на председателя на УС за назначаване на 

КППП. 

При създаването на оценителна сесия информацията за присъединените проектни 

предложения се зарежда автоматично в ИСУН 2020 и достъп до тази информация имат 

участниците в КППП, притежаващи съответните права. 

На всеки етап на оценка, председателят/секретарят на оценителната сесия задава броя на 

оценките за всяко проектно предложение и системата ИСУН 2020 прави автоматично 

разпределение между оценителите с право на глас на проектните предложения на случаен 

принцип. 

 

Всеки оценител влиза в системата ИСУН 2020 със своето потребителско име и парола. 

В ИСУН 2020 се генерира оценителният лист за всеки оценител на база въведените по 

процедурата оценителни таблици. 

При необходимост се изискват допълнителни документи от кандидатите, като това се 

осъществява посредством ИСУН 2020 и профила на кандидата. 
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След приключване на оценката на административното съответствие и допустимостта, от 

всеки оценител, се извършва обобщена оценка на административно съответствие и допустимост. 

Следва техническа и финансова оценка за проектните предложение, преминали успешно 

оценката на административното съответствие и допустимостта. 

Отново автоматично се разпределят проектните предложения за извършване на техническа 

и финансова оценка. 

В ИСУН 2020 се генерира оценителният лист за всеки оценител на база въведените по 

процедурата оценителни таблици. 

 

При необходимост се изискват допълнителни документи от кандидатите, като това се 

осъществява посредством ИСУН 2020 и профила на кандидата. 

След приключване на техническата и финансова оценка, от всеки оценител, се извършва 

обобщена техническа и финансова оценка. 

 

Изготвя се оценителен доклад, който се подписва от всички членове на КППП. 

 

5. Присъстващите се запознаха със списъка на постъпилите предложения. 

Постъпилите по процедурата проектни предложения са както следва: 

 

№ 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 

15:23 

BG16RFOP002-2.111-0002 Подобряване производствения 

капацитет в ТОРИЯ – 08“ ООД 

ТОРИЯ - 08 ООД 200314362 04.03.2022 

14:12 

BG16RFOP002-2.111-0003 Повишаване на 

производствения капацитет на 

"ЗАРЯ-2000“ ЕАД 

ЗАРЯ - 2000 ЕАД 112517483 07.03.2022 

09:40 

BG16RFOP002-2.111-0004 Подобряване на 

производствения капацитет на 

"Бултес“ ООД, гр. Септември 

БУЛТЕС ООД 112045680 07.03.2022 

14:21 

BG16RFOP002-2.111-0005 Подобряване на 

производствения капацитет в 

„Премиера 257“  ООД“ 

"ПРЕМИЕРА - 257" 

ООД 

112037178 07.03.2022 

15:47 

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 

16:04 

BG16RFOP002-2.111-0007 Подобряване на 

производствения капацитет в 

ОТО МЕБЕЛ ООД 

ОТО МЕБЕЛ ООД 203262757 07.03.2022 

16:53 
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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  

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

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

подписаха декларации за липса на конфликт на интереси и поверителност. 

 

Към момента на провеждане на въвеждащото обучение няма създадена от УО на ОПИК 

оценителна сесия по процедура № BG16RFOP002-2.111.  

 

Разпределението на проектните предложения за извършване на оценка за административно 

съответствие и допустимост се отлага до момента на създаване на оценителна сесия и се възлага на 

председателя на КППП. 

 

След изчерпването на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

    

 

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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