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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 

 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 
 

от 06.04.2020 год. 

 

на Комисията за подбор на проектни предложения  

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG06RDNP001-19.282 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски дейности“, от Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ 

 

 

 

 

Провеждане на етап „Оценка на административното съответствие и 

допустимостта“. 

 

През крайния срок за прием на проектни предложения – 24.01.2020 г. по 

процедура BG06RDNP001-19.282 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски дейности“, финансирана чрез ПРСР в ИСУН 2020 са 

регистрирани общо 10 броя проектни предложения, от които 10 броя проекти 

предложения всички са подадени в рамките на крайния срок за подаване на проектни 

предложения – 24.01.2020 г., 17:00 часа. 

 

Таблица 1: Регистър на проектните предложения 

 

Рег. № на проектното 

предложение: 
Име на кандидата: Дата и час на регистриране: 

BG06RDNP001-19.282-0001 

Амбулатория за 

индивидуална практика за 

първична извънболнична 

медицинска помощ д-р 

Кирил Ангелов -

АВИЦЕНА62 ЕООД 

(ЕИК: 204838426) 

22.01.2020 г., 

18:03 ч. 

BG06RDNP001-19.282-0002 „АЛИМАРА” ЕООД  

(ЕИК: 205942549) 

24.01.2020 г., 

09:23 ч. 
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BG06RDNP001-19.282-0003 „АЙ ТРЕЙД СЪРВИЗ“ 

ЕООД  

(ЕИК: 201806749) 

24.01.2020 г., 

10:12 ч. 

BG06RDNP001-19.282-0004 ЕТ БОГДАН 

КОНСТАНТИНОВ  

(ЕИК: 205959776) 

24.01.2020 г., 

13:06 ч. 

BG06RDNP001-19.282-0005 ЕТ ЕВГЕНИЯ 

ХРИСТОВА – 85 

(ЕИК: 205902946) 

24.01.2020 г., 

14:06 ч. 

BG06RDNP001-19.282-0006 ЕТ "ДЖИ ЕС СТРОЙ 

ГЕРГАНА 

СЕМЕРДЖИЕВА " 

(ЕИК: 205958432) 

24.01.2020 г., 

14:21 ч. 

BG06RDNP001-19.282-0007 "ВИЛЕНИЯ" ЕООД 

(ЕИК: 202519483) 

24.01.2020 г., 

15:04 ч. 

BG06RDNP001-19.282-0008 „ТЕХСОЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

(ЕИК: 205946152) 

24.01.2020 г., 

16:40 ч. 

BG06RDNP001-19.282-0009 МОБИЛНИ КЪЩИ ЕООД 

(ЕИК: 201798329) 

24.01.2020 г., 

16:54 ч. 

BG06RDNP001-19.282-0010 „20 СОЛЮШЪНС” ЕООД 

(ЕИК: 205948727) 

24.01.2020 г., 

16:56 ч. 

 

На 30.03.2020 г. извърши обобщена оценка на АСД на проектните 

предложения. 

  

Таблица 3 : Обобщена оценка „АСД“ 

 

 

ПП рег. номер Кандидат   Резултат 

от ОАСД 

Наименование Код на 

организацията 

по КИД 2008 

Наименование Статус 

BG06RDNP001-

19.282-0001 

Амбулатория за 

индивидуална 

практика за 

първична 

извънболнична 

медицинска помощ 

д-р Кирил Ангелов 

-АВИЦЕНА62 

ЕООД 

86.2 

Извънболнична 

лекарска 

практика 

Закупуване на ЕХОГРАФ 

за нуждите на 

Амбулатория за 

индивидуална практика за 

първична извънболнична 

медицинска помощ д-р 

Кирил Ангелов - 

АВИЦЕНА62 

Преминава 
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BG06RDNP001-

19.282-0002 

„Алимара” ЕООД 43.12 Земни 

работи 

„Инвестиции за 

предоставяне на услуги от 

„Алимара” ЕООД” 

Не 

преминава 

BG06RDNP001-

19.282-0003 

„Ай трейд сървиз“ 

ЕООД 

43.12 Земни 

работи 

„Инвестиции в развитие 

на строителни услуги в 

„Ай трейд сървиз“ ЕООД” 

Не 

преминава 

BG06RDNP001-

19.282-0004 

ЕТ БОГДАН 

КОНСТАНТИНОВ 

10.89 

Производство на 

други хранителни 

продукти, 

некласифицирани 

другаде 

Закупуване на оборудване 

за производство на мюсли 

Не 

преминава 

BG06RDNP001-

19.282-0005 

ЕТ ЕВГЕНИЯ 

ХРИСТОВА - 85 

10.82 

Производство на 

какао, 

шоколадови и 

захарни изделия 

„Закупуване на машини и 

оборудване за 

производството на 

бонбони и шоколадени 

изделия“ 

Преминава 

BG06RDNP001-

19.282-0006 

ЕТ "ДЖИ ЕС 

СТРОЙ ГЕРГАНА 

СЕМЕРДЖИЕВА " 

43.12 Земни 

работи 

Повишаване на 

конкурентноспособността 

и възможностите за 

допълнителна заетост, 

чрез закупуване на нови 

машини от ЕТ „ДЖИ ЕС 

СТРОЙ ГЕРГАНА 

СЕМЕРДЖИЕВА“ 

Не 

преминава 

BG06RDNP001-

19.282-0007 

"ВИЛЕНИЯ" 

ЕООД 

47.3 Търговия на 

дребно с 

автомобилни 

горива и 

смазочни 

материали 

Създаване на първият 

сервизен автоцентър в гр. 

Земен 

Преминава 

BG06RDNP001-

19.282-0008 

 

„ТЕХСОЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД 

43.12 Земни 

работи 

„Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности 

в „ТЕХСОЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД” 

Не 

преминава 
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BG06RDNP001-

19.282-0009 

МОБИЛНИ 

КЪЩИ ЕООД 

25.11 

Производство на 

метални 

конструкции и 

части от тях 

Инвестиционна подкрепа 

за Мобилни къщи ЕООД 

Преминава 

BG06RDNP001-

19.282-0010 

„20 СОЛЮШЪНС” 

ЕООД 

43.99 Други 

специализирани 

строителни 

дейности, 

некласифицирани 

другаде 

„Инвестиции за развитие 

на специализирани 

строителни  услуги в  „20 

СОЛЮШЪНС” ЕООД” 

Не 

преминава 

 

Заключение 

 

✓ Проектни предложения, предложени за отхвърляне 

При извършената оценка на етап „АСД“ по процедура № BG06RDNP001-19.282 

МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, 

КППП предлага 6 (шест) проектни предложения. 

 

Таблица 4: Проектни предложения, предложени за отхвърляне: 

 

ПП рег. номер Кандидат Основание за отхвърляне 

BG06RDNP001-19.282-

0002 

„Алимара” 

ЕООД 

Проектното предложение не отговаря на условията за административно 

съответствие и допустимост: 

- Не са спазени критерии, посочени в Условията за кандидатстване: 

1. Съгласно т.8 от раздел 24.1 от Условията за кандидатстване 

Декларацията съгласно Приложение № 4 от Документи за попълване 

(Приложение № 6 от Наредба № 22) се представя от представляващия/те 

кандидата - с подпис/и, печат и сканирана във формат „.pdf“ или „.jpg“. 

Управителят и едноличния собственик на капитала са попълнили 

декларациите в качеството си на кандидат. Необходимо е да попълнят 

информация за длъжността и качеството, в което лицето има право да 

представлява и управлява. Съгласно Критерии и методика за оценка на 

административно съответствие и допустимост на проектните предложения 

неспазването води до отхвърляне. 

2. Раздел 13.2, т.4 от Условията за кандидатстване -  представя се бизнес 

план по образец Приложение № 6а и Приложение № 6б от Документи за 

попълване към УК. Кандидатът е представил Бизнес План Приложение № 

6б от Документи за попълване в изискуемия формат. Не е представена 
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съответната коригирана версия Приложение № 6а, тъй като версиите са 

взаимосвързани и следва да си съответстват. 

Не са спазени изискванията на съответния критерий за оценка и това е 

основание за отхвърляне на проектното предложение. 

3. Съгласно т.6 от раздел 13.2 от Условията за кандидатстване проектите 

се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е 

собственост на кандидата, трябва да е учредено право на ползване на имота 

за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на 

проектното предложение – в случай на кандидатстване за разходи за: а) 

закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, 

необходими за целите на инвестицията и/или обновяване на сгради и/или 

помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж 

съгласно ЗУТ. 

Във връзка с приложения Нотариален акт за покупко-продажба на поземлен 

имот в с. Долна Диканя, община Радомир с идентификационен № 

22085.78.11. КППП констатира следното: Поземленият имот с 

идентификационен № 22085.78.11, с НТП-нива, вид територия-земеделска 

земя е включен в доброволно споразумение между 

собствениците/ползвателите на земеделски земи на територията на 

съответното землище, във връзка с чл. 37в от ЗСПЗЗ. Споразумението е 

одобрено със Заповед № РД-306/01.10.2019 г. на Директора на ОД 

„Земеделие“ - Перник, която е в сила за стопанската 2019/2020 година, т.е. 

имотът е разпределен в масив за ползване на земеделски стопанин и той ще 

го ползва на правно основание до 30.09.2020 г., включително и в кампания 

Директни плащания 2020 г., т.к. правното основание за ползване на имота е 

регистрирано в ОСЗ, на основание чл. 41, ал. 4 от ЗПЗП. В тази връзка от 

кандидата са изискани допълнителни разяснение, официални документи 

относно функционалностите и прилежащата инфраструктура към имота 

(данни ИСАК, скица, ПУП, инвестиционен проект и др.), достъпност за 

транспортни средства, наличие на условия и съответствия, свързани с 

безопасността на движението, общинските наредби, безопасната 

експлоатация и надеждно местодомуване на активите. Кандидатът 

представя скица на имота в с. Долна Диканя, община Радомир, с дата 

20.01.2020г. от която е видно, че статутът на земята е земеделска, с начин 

на трайно ползване - нива. 

Съгласно чл. 2 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ): 

(1) Земеделските земи са основно национално богатство и се използват 

само за земеделски цели; 

(2) Предназначението на земеделските земи е за производство на 

растителна продукция и паша на добитък по начин, неувреждащ почвеното 

плодородие и здравето.  

(3) Промяната на предназначението на земеделските земи се допуска само 

по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени с 

този закон.  

Представените пояснение относно ползването на имота и скица на имота не 

са доказателствено средство, тъй като поземленият имот не може да се 

ползва за нуждите на изпълнение на инвестицията в подаденото проектно 

предложение. Съгласно Критерии и методика за оценка на 

административно съответствие и допустимост на проектните предложения 

неспазването води до отхвърляне. 
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BG06RDNP001-19.282-

0003 

„Ай трейд 

сървиз“ 

ЕООД 

Проектното предложение не отговаря на условията за административно 

съответствие и допустимост: 

- Не са спазени критерии, посочени в Условията за кандидатстване: 

1. Съгласно т.4 от Раздел 13.2 от Условията за кандидатстване -  

представя се бизнес план по образец Приложение № 6а и Приложение № 6б 

от Документи за попълване към УК. Кандидатът е представил Бизнес План 

Приложение № 6б от Документи за попълване в изискуемия формат. Не е 

представена съответната коригирана версия Приложение № 6а, тъй като 

версиите са взаимосвързани и следва да си съответстват. 

 Не са спазени изискванията на съответния критерий за оценка и това е 

основание за отхвърляне на проектното предложение. 

2. Съгласно т.6 от раздел 13.2 от Условията за кандидатстване проектите 

се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е 

собственост на кандидата, трябва да е учредено право на ползване на имота 

за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на 

проектното предложение – в случай на кандидатстване за разходи за: а) 

закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, 

необходими за целите на инвестицията и/или обновяване на сгради и/или 

помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж 

съгласно ЗУТ. 

Във връзка с приложения Договор за наем на поземлен имот в с. Долна 

Диканя, община Радомир с идентификационен № 22085.71.14 КППП 

констатира следното: Имотът с НТП-нива, вид територия-земеделска земя 

е включен в доброволно споразумение между собствениците/ползвателите 

на земеделски земи на територията на съответното землище, във връзка с 

чл. 37в от ЗСПЗЗ, което е одобрено със Заповед № РД-306/01.10.2019 г. на 

Директора на ОД „Земеделие“ - Перник, която е в сила за стопанската 

2019/2020 година, т.е. имотът е разпределен в масив за ползване на 

земеделски стопанин и той ще го ползва на правно основание до 30.09.2020 

г., включително и в кампания Директни плащания 2020 г., т.к. правното 

основание за ползване на имота е регистрирано в ОСЗ, на основание чл. 41, 

ал. 4 от ЗПЗП.  

След проведена комуникация кандидатът представя разяснение, което е на 

декларативен принцип и потвърждава изпълнение на поети ангажименти в 

представения договор за наем. Кандидатът представя скица на поземления 

имот от дата 20.0.2020 г., от която също е видно, че статусът на земята е 

земеделска земя с начин на трайно ползване – нива.  

Съгласно Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) :  

Чл. 2. (1) Земеделските земи са основно национално богатство и се 

използват само за земеделски цели.  

(2) Предназначението на земеделските земи е за производство на 

растителна продукция и паша на добитък по начин, неувреждащ почвеното 

плодородие и здравето.  

(3) Промяната на предназначението на земеделските земи се допуска само 

по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени с 

този закон.  
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Така представената земеделска земя не може да бъде използвана за нуждите 

на изпълнение на инвестицията в настоящото проектно предложение. 

Съгласно Критерии и методика за оценка на административно съответствие 

и допустимост на проектните предложения неспазването води до 

отхвърляне. 

BG06RDNP001-19.282-

0004 

ЕТ „Богдан 

Константинов“ 

Проектното предложение не отговаря на условията за административно 

съответствие и допустимост: 

- Не са спазени критерии, посочени в Условията за кандидатстване; 

- Проектът не отговаря на условията за допустимост; 

1. Представено е Приложение № 1 Основна информация за проектното 

предложение в „.pdf”  формат след допълнителна комуникация, но не е 

представено във формат „.doc“. Съгласно условията за кандидатстване 

раздел 24.1, т.1 документът е изискуем във формат „.pdf” или „.jpg“, както 

и във формат „.doc“ или „.docx”. 1. ”. Основание за отхвърляне на 

проектното предложение - документа  не е представен в изискуемия 

формат. 

2. Представена е таблица за допустими инвестиции в електронен формат 

по образец – Приложение № 2 коректно попълнена след допълнителна 

комуникация, но само във формат „.pdf”. Съгласно условията за 

кандидатстване раздел 24.1, т.2 документът е изискуем във формат „.xls“ 

или “.xlsx”. “. Основание за отхвърляне на проектното предложение - 

документа  не е представен в изискуемия формат. 

3. Представен е Формуляр за мониторинг съгласно Приложение № 10 

след допълнителна комуникация, но само във формат „.pdf” . Съгласно 

условията за кандидатстване раздел 24.1, т.27 документът е изискуем във 

формат „doc“ или „docx“ и сканиран във формат „.pdf“ или „.jpg“. 

Основание за отхвърляне на проектното предложение - документа  не е 

представен в изискуемия формат. 

4. Представена декларация за държавни помощи – Приложение № 13 към 

УК – Документи за попълване след допълнителна комуникация. Не са 

попълнени коректно точки 6, 9, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. Съгласно Условията 

за кандидатстване документът е задължителен и неговото непредставяне 

води до отхвърляне. 

5. Съгласно т.2 от раздел 13.2 от Условията за кандидатстване се 

подпомагат проекти, за които са проведени съгласувателните процедури по 

реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените 

територии и/или Закона за биологичното разнообразие със съответния 

компетентен орган по околна среда и по реда на Закона за културното 

наследство (ЗКН) с Министерството на културата за защитените територии 

за опазване на недвижимото културно наследство. 

След допълнителна комуникация е представено писмо от РИОСВ - Перник, 

съгласно което кандидатът е информиран, че дейностите, касаещи 

производство и пакетиране на зърнени храни попада в хипотезата на т.7, 

буква б на Приложение №2 към ЗООС и следователно подлежи на 

процедура по преценяване необходимостта от ОВОС. 

Не е представен изискуемият документ, съгласно становището на РИОСВ - 

Перник, във връзка с планирано производство и пакетиране на зърнени 

храни попадащо в хипотезата на т.7, буква б на Приложение №2 към ЗООС. 

Не са спазени условията за допустимост на дейностите съгласно т.2 от 
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раздел 13.2 от Условията за кандидатстване.  Неспазването води до 

отхвърляне. 

6. Кандидатът не представя изискуемите съгласно точка 9 от раздел 14.2 

на Условията за кандидатстване документи за доказване основателността 

на предложените за финансиране разходи. Представените от кандидата 

оферти са независими, но не са съпоставими. 

Съгласно Условията за кандидатстване на етап оценка на 

административното съответствие и допустимост оценителната комисия 

може да извършва корекции в бюджета на проектно предложение, в случай 

че при проверката за допустимостта и основателността на предложените 

разходи на етап административно съответствие и допустимост се установи 

наличие на неоснователност на разходите, на база представено пазарно 

проучване за гарантиране на пазарна цена и други документи, в 

съответствие с изискванията, посочени в Условия за кандидатстване, а 

именно: Предложените за финансиране разходи по Раздел 14.1. „Допустими 

разходи” на Условията за кандидатстване по настоящата процедура НЕ са 

основателни след съпоставяне на предложените разходи с представени от 

кандидатите оферти и други документи съгласно раздел 14.2, т. 9 от 

Условията за кандидатстване. При липса на документи доказващи 

основателност на предложените разходи следва да се извърши корекция в 

бюджета, като същите бъдат отстранени. След отстраняване на 

неоснователни разходи проектното предложение придобива обща стойност 

на допустимите разходи - 0,00 лв., обща стойност на БФП - 0,00 лв.  

Проектното предложение не отговаря на критерия за минимален размер на 

безвъзмездната финансова помощ за проект съгласно т.9 „Минимален и 

максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен 

проект“ от Условията за кандидатстване. 

BG06RDNP001-19.282-

0006 

ЕТ „Джи Ес 

Строй Гергана 

Семерджиева“ 

Проектното предложение не отговаря на условията за административно 

съответствие и допустимост: 

- Не са спазени критерии, посочени в Условията за кандидатстване; 

- Проектът не отговаря на условията за допустимост; 

1. Във формуляра за кандидатстване не е попълнена цялата изискуема 

информация. В т. 8 от Формуляра за кандидатстване „Индикатори“ липсва 

индикатор „Общо публични разходи в Евро“. След допълнителна 

комуникация от кандидата не е представен отговор. Съгласно критериите и 

методика за оценка на административното съответствие и допустимост 

Приложение № 1 към Условията  за кандидатстване – Документи за 

информация  неспазването води до отхвърляне. 

2. Съгласно т.2 от раздел 13.2 от Условията за кандидатстване се 

подпомагат проекти, за които са проведени съгласувателните процедури по 

реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените 

територии и/или биологичното разнообразие със съответния компетентен 

орган по околна среда и по реда на Закона за културното наследство (ЗКН) 

с Министерството на културата за защитените територии за опазване на 

недвижимото културно наследство. 

Кандидатът представя вх. № на Инвестиционно предложение, но не е 

представено  решение за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на 

въздействие върху околната среда/решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по 
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екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на 

значително отрицателно въздействие/решение по оценка за 

съвместимостта/писмо/ разрешително от компетентния орган по околна 

среда (Регионална инспекция по околната среда и водите/Министерство на 

околната среда и водите/Басейнова дирекция), издадени по реда на Закона 

за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и/или 

Закона за водите (когато е приложимо). Не са спазени условията за 

допустимост на дейностите съгласно т.2 от раздел 13.2 от Условията за 

кандидатстване.  Неспазването води до отхвърляне. 

3. Раздел 13.2, т.4 от Условията за кандидатстване -  представя се бизнес 

план по образец Приложение № 6а и Приложение № 6б от Документи за 

попълване към УК. Кандидатът е представил Бизнес План Приложение № 

6б от Документи за попълване в изискуемия формат. Не е представена 

съответната коригирана версия Приложение № 6а, тъй като версиите са 

взаимосвързани и следва да си съответстват. 

Не са спазени изискванията на съответния критерий за оценка и това е 

основание за отхвърляне на проектното предложение. 

4. Съгласно т.19 от раздел 24.1 от Условията за кандидатстване се 

представя документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, 

върху който ще се изпълнява проекта, или документ за учредено право на 

строеж върху имота или документ за ползване върху имота, вписан в 

районната служба по вписванията, валиден за срок не по-малък от 6 години, 

считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията 

за ВОМР, съгласно изискванията на т.5 и 6 от раздел 13.2 от УК. Представя 

се сканирано във формат „.pdf“ или „.jpg“ 

Представените Договори за наем 2 бр. от 09/01/2020 за срок от 7 години не 

са вписани в районната служба по вписванията. След допълнителна 

комуникация е представен  нечетлив входящ номер от Агенция по 

вписванията, но не и вписани договори. Непредставянето води до 

отхвърляне. 

5. Кандидатът не представя изискуемите съгласно точка 9 от раздел 14.2 

на Условията за кандидатстване документи за доказване основателността 

на предложените за финансиране разходи. Представените от кандидата 

оферти са независими, но не са съпоставими. 

Съгласно Условията за кандидатстване на етап оценка на 

административното съответствие и допустимост оценителната комисия 

може да извършва корекции в бюджета на проектно предложение, в случай 

че при проверката за допустимостта и основателността на предложените 

разходи на етап административно съответствие и допустимост се установи 

наличие на неоснователност на разходите, на база представено пазарно 

проучване за гарантиране на пазарна цена и други документи, в 

съответствие с изискванията, посочени в Условия за кандидатстване, а 

именно: Предложените за финансиране разходи по Раздел 14.1. „Допустими 

разходи” на Условията за кандидатстване по настоящата процедура НЕ са 

основателни след съпоставяне на предложените разходи с представени от 

кандидатите оферти и други документи съгласно раздел 14.2, т. 9 от 

Условията за кандидатстване. При липса на документи доказващи 

основателност на предложените разходи следва да се извърши корекция в 

бюджета, като същите бъдат отстранени. След отстраняване на 
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неоснователни разходи проектното предложение придобива обща стойност 

на допустимите разходи - 0,00 лв., обща стойност на БФП - 0,00 лв.  

Проектното предложение не отговаря на критерия за минимален размер на 

безвъзмездната финансова помощ за проект съгласно т.9 „Минимален и 

максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен 

проект“ от Условията за кандидатстване. 

BG06RDNP001-19.282-

0008 

„Техсол 

Инженеринг“ 

ЕООД 

Проектното предложение не отговаря на условията за административно 

съответствие и допустимост: 

- Не са спазени критерии, посочени в Условията за кандидатстване; 

- Кандидатът не отговаря на условията за допустимост; 

1. Представено е Приложение № 1 Основна информация за проектното 

предложение единствено в „.pdf”  формат. Съгласно условията за 

кандидатстване раздел 24.1, т.1 документът е изискуем във формат „.pdf” 

или „.jpg“, както и във формат „.doc“ или „.docx”. Основание за отхвърляне 

на проектното предложение - документа  не е представен в изискуемия 

формат. 

2. Съгласно т.2 от раздел 13.2 от Условията за кандидатстване се 

подпомагат проекти, за които са проведени съгласувателните процедури по 

реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените 

територии и/или биологичното разнообразие със съответния компетентен 

орган по околна среда и по реда на Закона за културното наследство (ЗКН) 

с Министерството на културата за защитените територии за опазване на 

недвижимото културно наследство. 

Към формуляра за кандидатстване т.12 „Прикачени електронно подписани 

документи“ е представен вх. № на Уведомление за ИП до РИОСВ - Перник. 

В допълнителна комуникация с кандидата е изискан отново документ от 

РИОСВ и допълнителни пояснения. В отговор не са представени пояснения, 

както и Решение за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда. Не са спазени условията за 

допустимост на дейностите съгласно т.2 от раздел 13.2 от Условията за 

кандидатстване.  Неспазването води до отхвърляне. 

3. Представен Бизнес План по образец по Подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие”, изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на 

ДФЗ – Приложение № 6а и 6б . Приложение № 6а е представено във формат 

„doc”. Съгласно Условията за кандидатстване раздел 24.1 т.16  „Бизнес 

План по образец, Приложение № 6а от документите за попълване) с 

подпис/и печат на всяка страница и сканиран. Представя се във формат 

„.pdf“ или   „.jpg“. ”. Основание за отхвърляне на проектното предложение 

- документа  не е представен в изискуемия формат. 

4. Съгласно т.19 от раздел 24.1 от Условията за кандидатстване се 

представя документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, 

върху който ще се изпълнява проекта, или документ за учредено право на 

строеж върху имота или документ за ползване върху имота, вписан в 

районната служба по вписванията, валиден за срок не по-малък от 6 години, 

считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията 

за ВОМР, съгласно изискванията на т.5 и 6 от раздел 13.2 от УК. Представя 

се сканирано във формат „.pdf“ или „.jpg“ 

Представен е Договор за наем, който не е копие от целия оригинален 

документ - липсват страници. 
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5. Кандидатът не представя изискуемите документи съгласно т.7 раздел 

24.1 от Условията за кандидатстване, които трябва да се приложат, за да се 

удостовери допустимостта на кандидата – „Удостоверение по чл. 87, ал. 6, 

във връзка с чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК от НАП, Община Радомир и Община 

Земен за наличие или липса на задължения, издадено не по-рано от един 

месец преди подаване на проектното предложение - представя се сканирано 

във формат „.pdf“ или „.jpg“;   

Кандидатът не отговаря на изискванията на чл.12 ал.3 от Наредба № 

22/2015, описани в т. 11.2. Критерии за недопустимост на кандидатите от 

Условията за кандидатстване по настоящата процедура. Неспазването води 

до отхвърляне. 

BG06RDNP001-19.282-

0010 

„20 

Солюшънс“ 

ЕООД 

Проектното предложение не отговаря на условията за административно 

съответствие и допустимост: 

- Не са спазени критерии, посочени в Условията за кандидатстване; 

- Проектът не отговаря на условията за допустимост; 

1. Кандидатът не представя изискуемите съгласно точка 9 от раздел 14.2 

на Условията за кандидатстване документи за доказване основателността 

на предложените за финансиране разходи. Представените от кандидата 

оферти са съпоставими, но не са независими. 

Съгласно Условията за кандидатстване на етап оценка на 

административното съответствие и допустимост оценителната комисия 

може да извършва корекции в бюджета на проектно предложение, в случай 

че при проверката за допустимостта и основателността на предложените 

разходи на етап административно съответствие и допустимост се установи 

наличие на неоснователност на разходите, на база представено пазарно 

проучване за гарантиране на пазарна цена и други документи, в 

съответствие с изискванията, посочени в Условия за кандидатстване, а 

именно: Предложените за финансиране разходи по Раздел 14.1. „Допустими 

разходи” на Условията за кандидатстване по настоящата процедура НЕ са 

основателни след съпоставяне на предложените разходи с представени от 

кандидатите оферти и други документи съгласно раздел 14.2, т. 9 от 

Условията за кандидатстване. При липса на документи доказващи 

основателност на предложените разходи следва да се извърши корекция в 

бюджета, като същите бъдат отстранени. След отстраняване на 

неоснователни разходи проектното предложение придобива обща стойност 

на допустимите разходи - 0,00 лв., обща стойност на БФП - 0,00 лв.  

Проектното предложение не отговаря на критерия за минимален размер на 

безвъзмездната финансова помощ за проект съгласно т.9 „Минимален и 

максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен 

проект“ от Условията за кандидатстване. 

 

 

 

✓ Оттеглени проектни предложения 

При извършената оценка на етап „АСД“ по процедура № BG06RDNP001-19.282 

МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ 

няма оттеглени проектни предложения. 
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✓ Проектни предложения, предложени за по-нататъшна оценка. 

Въз основа на извършената оценка на етап „ОАСД“ по процедура № 

BG06RDNP001-19.282 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности“, КППП предлага 4 (четири) проектни предложения, по които 

общият размер на БФП е  489 298.52 лв., да бъдат допуснати до техническа и финансова 

оценка: 

 

Таблица 5: Проектни предложения допуснати до Техническа и финансова 

оценка: 

ПП рег. номер Кандидат Наименование 
Общ размер на 

БФП (лв.) 

Общ размер на 

съфинансиране 

(лв.) 

BG06RDNP001-19.282-

0001 

Амбулатория 

за 

индивидуалн

а практика за 

първична 

извънболнич

на 

медицинска 

помощ д-р 

Кирил 

Ангелов -

АВИЦЕНА62 

ЕООД 

Закупуване на 

ЕХОГРАФ за нуждите на 

Амбулатория за 

индивидуална практика 

за първична 

извънболнична 

медицинска помощ д-р 

Кирил Ангелов - 

АВИЦЕНА62 

46 130,00 46 130,00 

BG06RDNP001-19.282-

0005 

ЕТ 

ЕВГЕНИЯ 

ХРИСТОВА - 

85 

„Закупуване на машини 

и оборудване за 

производството на 

бонбони и шоколадени 

изделия“ 

132 154,06 44 051,37 

BG06RDNP001-19.282-

0007 

ВИЛЕНИЯ 

ЕООД 

Създаване на първият 

сервизен автоцентър в 

гр. Земен 

155 014,02 87 195,38 

BG06RDNP001-19.282-

0009 

МОБИЛНИ 

КЪЩИ 

ЕООД 

Инвестиционна подкрепа 

за Мобилни къщи ЕООД 

156 000,44 234 000,67 

 

 

Списъкът с резултати от извършена проверка за административно съответствие и 

допустимост по процедура № BG06RDNP001-19.282 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ е публикуван в публичния модул 

на ИСУН 2020, раздел "Справки" на адрес: 

http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult?ProgrammeId=8U7SufxS8gE%3D&Proced

ureId=mV3CTyVUcz0%3D&ResultType=g2Fc088IRqc%3D&ShowRes=True 

http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult?ProgrammeId=8U7SufxS8gE%3D&ProcedureId=mV3CTyVUcz0%3D&ResultType=g2Fc088IRqc%3D&ShowRes=True
http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult?ProgrammeId=8U7SufxS8gE%3D&ProcedureId=mV3CTyVUcz0%3D&ResultType=g2Fc088IRqc%3D&ShowRes=True
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Провеждане на етап „Техническа и финансова оценка“. 

 

Техническата и финансова оценка по процедура на подбор на проекти № 

BG06RDNP001-19.282  МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности“ е извършена за периода от 30.03.2020 г. до 03.04.2020 г. 

Техническата и финансова оценка на проектните предложения, постъпили по 

процедурата и преминали етап „Административно съответствие и допустимост“ се 

извърши в съответствие с Условията за кандидатстване и утвърдения образец на 

оценителна таблица, съхраняван в ИСУН 2020. 

 

След извършването на техническа и финансова оценка по процедура № 

BG06RDNP001-19.282 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности“ бяха получени следните оценки: 

 

Таблица 7: Получени оценки на етап ТФО 

 

 

Проектно 

предложение 

№ 

Кандидат Наименование на 

проектното предложение 

Точки 

BG06RDNP001-

19.282-0001 
Амбулатория за индивидуална 

практика за първична 

извънболнична медицинска 

помощ д-р Кирил Ангелов -

АВИЦЕНА62 ЕООД 

Закупуване на ЕХОГРАФ за 

нуждите на Амбулатория за 

индивидуална практика за 

първична извънболнична 

медицинска помощ д-р Кирил 

Ангелов - АВИЦЕНА62 

35 

BG06RDNP001-

19.282-0005 
ЕТ ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА - 85 „Закупуване на машини и 

оборудване за производството на 

бонбони и шоколадени изделия“ 

50 

BG06RDNP001-

19.282-0007 
"ВИЛЕНИЯ" ЕООД Създаване на първият сервизен 

автоцентър в гр. Земен 
35 

BG06RDNP001-

19.282-0009 
МОБИЛНИ КЪЩИ ЕООД Инвестиционна подкрепа за 

Мобилни къщи ЕООД 
55 

 

 

На 03.04.2020 г. в 17:23 часа е извършено автоматично класиране на проектните 

предложения в ИСУН 2020 от Председателя на КППП – Администратор на сесия - № 

BG06RDNP001-19.282-S1-ST1. 

 

 

 

Таблица 8: Автоматично класиране на проектните предложения 
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П
о
р
е
д
е
н 
н
о
м
е
р 

С
т
а
т
у
с 

Одобре
но БФП 
(лв.) Процедура Номер на ПП 

Наимено
вание Кандидат 

Дата 
на 
реги
стра
ция 

С
т
а
т
у
с 

А
н
у
л
и
р
а
н
о 
к
л
а
с
и
р
а
н
е Обобщена оценка 

1 

О
д
о
б
р
е
н
о 

156 
000,44 

МИГ-
Радомир-
Земен, 
Мярка 6.4.1 
„Инвестицио
нна 
подкрепа за 
неземеделск
и дейности“ 

BG06RDNP001
-19.282-0009 

Инвестиц
ионна 
подкрепа 
за 
Мобилни 
къщи 
ЕООД 

МОБИЛНИ 
КЪЩИ ЕООД 

24.01
.2020 
16:54 

Р
е
г
и
с
т
р
и
р
а
н
о 

Н
е 

Тип 

Премин

ава 

Точ

ки 

ОАС

Д 

Да 
 

ТФО Да 55 
 

2 

О
д
о
б
р
е
н
о 

132 
154,06 

МИГ-
Радомир-
Земен, 
Мярка 6.4.1 
„Инвестицио
нна 
подкрепа за 
неземеделск
и дейности“ 

BG06RDNP001
-19.282-0005 

„Закупув
ане на 
машини и 
оборудва
не за 
производ
ство... 

ЕТ ЕВГЕНИЯ 
ХРИСТОВА - 
85 

24.01
.2020 
14:06 

Р
е
г
и
с
т
р
и
р
а
н
о 

Н
е 

Тип 

Премин

ава 

Точ

ки 

ОАС

Д 

Да 
 

ТФО Да 50 
 

3 

О
д
о
б
р
е
н
о 

46 
130,00 

МИГ-
Радомир-
Земен, 
Мярка 6.4.1 
„Инвестицио
нна 
подкрепа за 
неземеделск
и дейности“ 

BG06RDNP001
-19.282-0001 

Закупува
не на 
ЕХОГРАФ 
за 
нуждите 
на 
Амбулато
рия за... 

Амбулатория 
за 
индивидуална 
практика за 
първична 
извънболничн
а медицинска 
помощ д-р 
Кирил 
Ангелов -
АВИЦЕНА62 
ЕООД 

22.01
.2020 
18:03 

Р
е
г
и
с
т
р
и
р
а
н
о 

Н
е 

Тип 

Премин

ава 

Точ

ки 

ОАС

Д 

Да 
 

ТФО Да 35 
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4 

О
д
о
б
р
е
н
о 

155 
014,02 

МИГ-
Радомир-
Земен, 
Мярка 6.4.1 
„Инвестицио
нна 
подкрепа за 
неземеделск
и дейности“ 

BG06RDNP001
-19.282-0007 

Създаван
е на 
първият 
сервизен 
автоцент
ър в гр. 
Зем... 

"ВИЛЕНИЯ" 
ЕООД 

24.01
.2020 
15:04 

Р
е
г
и
с
т
р
и
р
а
н
о 

Н
е 

Тип 

Премин

ава 

Точ

ки 

ОАС

Д 

Да 
 

ТФО Да 35 
 

 

О
т
х
в
ъ
р
л
е
н
о 
н
а 
О
А
С
Д  

МИГ-
Радомир-
Земен, 
Мярка 6.4.1 
„Инвестицио
нна 
подкрепа за 
неземеделск
и дейности“ 

BG06RDNP001
-19.282-0002 

„Инвести
ции за 
предоста
вяне на 
услуги от 
„Алимара
”... 

„Алимара” 
ЕООД 

24.01
.2020 
09:23 

Р
е
г
и
с
т
р
и
р
а
н
о 

Н
е 

Тип 

Премин

ава 

Точ

ки 

ОАС

Д 

Не 
 

 

 

О
т
х
в
ъ
р
л
е
н
о 
н
а 
О
А
С
Д  

МИГ-
Радомир-
Земен, 
Мярка 6.4.1 
„Инвестицио
нна 
подкрепа за 
неземеделск
и дейности“ 

BG06RDNP001
-19.282-0003 

„Инвести
ции в 
развитие 
на 
строител
ни услуги 
в „Ай ... 

„Ай трейд 
сървиз“ 
ЕООД 

24.01
.2020 
10:12 

Р
е
г
и
с
т
р
и
р
а
н
о 

Н
е 

Тип 

Премин

ава 

Точ

ки 

ОАС

Д 

Не 
 

 

 

О
т
х
в
ъ
р
л
е
н
о 
н
а 
О
А
С
Д  

МИГ-
Радомир-
Земен, 
Мярка 6.4.1 
„Инвестицио
нна 
подкрепа за 
неземеделск
и дейности“ 

BG06RDNP001
-19.282-0004 

Закупува
не на 
оборудва
не за 
производ
ство на 
мюсли 

ЕТ БОГДАН 
КОНСТАНТИН
ОВ 

24.01
.2020 
13:06 

Р
е
г
и
с
т
р
и
р
а
н
о 

Н
е 

Тип 

Премин

ава 

Точ

ки 

ОАС

Д 

Не 
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О
т
х
в
ъ
р
л
е
н
о 
н
а 
О
А
С
Д  

МИГ-
Радомир-
Земен, 
Мярка 6.4.1 
„Инвестицио
нна 
подкрепа за 
неземеделск
и дейности“ 

BG06RDNP001
-19.282-0006 

Повишав
ане на 
конкурен
тноспосо
бността и 
възможн
ост... 

ЕТ "ДЖИ ЕС 
СТРОЙ 
ГЕРГАНА 
СЕМЕРДЖИЕВ
А " 

24.01
.2020 
14:21 

Р
е
г
и
с
т
р
и
р
а
н
о 

Н
е 

Тип 

Премин

ава 

Точ

ки 

ОАС

Д 

Не 
 

 

 

О
т
х
в
ъ
р
л
е
н
о 
н
а 
О
А
С
Д  

МИГ-
Радомир-
Земен, 
Мярка 6.4.1 
„Инвестицио
нна 
подкрепа за 
неземеделск
и дейности“ 

BG06RDNP001
-19.282-0008 

„Инвести
ции в 
подкрепа 
на 
неземеде
лски 
дейности 
в ... 

„ТЕХСОЛ 
ИНЖЕНЕРИНГ
” ЕООД 

24.01
.2020 
16:40 

Р
е
г
и
с
т
р
и
р
а
н
о 

Н
е 

Тип 

Премин

ава 

Точ

ки 

ОАС

Д 

Не 
 

 

 

О
т
х
в
ъ
р
л
е
н
о 
н
а 
О
А
С
Д  

МИГ-
Радомир-
Земен, 
Мярка 6.4.1 
„Инвестицио
нна 
подкрепа за 
неземеделск
и дейности“ 

BG06RDNP001
-19.282-0010 

„Инвести
ции за 
развитие 
на 
специали
зирани 
строител.
.. 

„20 
СОЛЮШЪНС” 
ЕООД 

24.01
.2020 
16:56 

Р
е
г
и
с
т
р
и
р
а
н
о 

Н
е 

Тип 

Премин

ава 

Точ

ки 

ОАС

Д 

Не 
 

 

 

 

Във връзка с Решение по т. 1 от протокол № 2 от 08.10.2018 г. от заседание на ОС 

на МИГ за приоритетите при класирането на предложенията за проекти по мерките от 

ПРСР, съгласно одобрените критерии в СВОМР на МИГ-Радомир-Земен, за да бъде 

предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап 

техническа и финансова оценка трябва да е равна на или да е по-голяма от 10 точки 

(минимално допустима оценка за качество на проектни предложения). 
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✓ При наличие на проектни предложения, получили еднакви общи крайни оценки, 

проектите да бъдат подреждани в низходящ ред, като се дава предимство на 

проекта/ите, получил/и  по-висока/и оценка/и  по критерии 1 „Иновативност – 

въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в 

предприятието“.  

✓ При равен брой точки и по този критерии, проектите да бъдат подреждани в 

низходящ ред и да се дава предимство на проекта/ите, получил/и  по-висока/и 

оценка/и  по критерии 2 „Проекти за производствени дейности“.  

✓ При равен брой точки и по двата критерия, проектите да бъдат подреждани в 

низходящ ред и да се дава предимство на проекта/ите, получил/и  по-висока/и 

оценка/и  по критерии 5 „Проекти представени от физически лица /земеделски 

производители и/или ЕТ/ на възраст до 40 години включително“. 

 

Във връзка с горепосочените критерии за допълнително приоритизиране на 

проектите при равен брой точки и предвид, че 2 /две/ от проектните предложения 

са получили еднакви общи крайни оценки, членовете на КППП взеха решение да 

се извърши допълнително класиране. 

 

✓ По критерии 1 „Иновативност“ – въвеждане на нови за територията практика, 

и/или услуга и/или продукт в предприятието“ – и двете проектни предложения 

получават 0 точки; 

✓ По критерии 2 „Проекти за производствени дейности“ - и двете проектни 

предложения получават 0 точки; 

✓ По критерии 5 „Проекти представени от физически лица /земеделски 

производители и/или ЕТ/ на възраст до 40 години включително“ - и двете 

проектни предложения получават 0 точки; 

 

Вследствие на това, че нито едно от двете проектни предложения получили 

еднакви общи крайни оценки не получи точки по критериите за допълнително 

приоритизиране на проектите при равен брой точки, членовете на КППП взеха решение 

да се запази автоматичното класиране извършено в ИСУН 2020 с номер BG06RDNP001-

19.282-S1-ST1. 

 

На 03.04.2020 г. се генерира от система ИСУН 2020 Протокол за  „Техническа и 

финансова оценка“ № BG06RDNP001-19.282-S1-RP3. 

 

Заключение 

 

✓ Обща сума (Общо допустими разходи – ОДР) на проектните предложения, 

предложени за финансиране: 900 675,94 лева. 

✓ Сума на одобрената безвъзмездна финансова помощ (БФП) – 489 298,52 лева. 

✓ Съфинансиране от кандидатите - 411 377,42 лева. 

✓ Брой проектни предложения предложени за финансиране – 4 броя. 

✓ Общата налична сума на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 

е – 586 740,00 лева. 
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Въз основа на извършената техническа и финансова оценка по процедура за подбор 

на проектни предложения процедура № BG06RDNP001-19.282 МИГ-Радомир-

Земен, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, КППП 

предлага да бъде отпусната на одобрените за финансиране проектни предложения, 

безвъзмездна финансова помощ в размер на 489 298,52 лева. 

 

Таблица 9: 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 безвъзмездна финансова помощ  

спрямо допустимите разходи 

 

 
№ 

на 

клас

ира

нето 

н 

точк

и 

Проектно 

предложе

ние № 

Наименование на 

кандидата 

Средно-

аритметичн

а оценка 

(брой 

точки) 

Искана сума 

на БФП 

Препоръчана 

сума на БФП 

Общ 

бюджет на 

проекта 

(първонача

лен) 

Общ размер на 

бюджета 

(препоръчан) 

% на 

БФП, 

спрямо 

ОДР 

1 BG06RD

NP001-

19.282-

0009 

"Мобилни къщи" 

ЕООД 

55 156 000,44 156 000,44 390 001,11 390 001,11 40 % 

2 BG06RD

NP001-

19.282-

0005 

ЕТ "Евгения 

Христова-85" 

50 132 156,01 132 154,06 176 208,00 176 205,43 75 % 

3 BG06RD

NP001-

19.282-

0001 

Амбулатория за 

индивидуална 

практика за 

първична 

извънболнична 

медицинска 

помощ д-р Кирил 

Ангелов -

АВИЦЕНА62 

ЕООД 

35 46 560,00 93 120,00 46 130,00 92 260,00 50 % 

4 BG06RD

NP001-

19.282-

0007 

"Виления" ЕООД 35 155 014,02 242 209,40 155 014,02 242 209,40 64 % 
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В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в 

рамките на  финансовия ресурс по процедурата: няма проектни предложения, които са 

преминали успешно оценката, но за които да не е достигнало финансиране по процедура 

на подбор на проекти BG06RDNP001-19.282 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“  за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ. 

 

Таблица 10: Списък на резервните проектни предложения, които успешно са 

преминали оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда 

на тяхното класиране 

 

 

№ Рег. № на 

проектното 

предложение 

в ИСУН 

Наименование 

на кандидата 

Наименование 

на проектното 

предложение 

Среден 

резултат 

(брой 

точки) 

Общо 

допустими 

разходи на 

проекта 

(лв.) 

Общ 

размер 

на БФП 

(лв.) 

% на 

БФП 

спрямо 

ОДР 

 НП НП НП НП НП НП НП 

 

 

В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в 

рамките на  финансовия ресурс по процедурата: са отхвърлени 6 /шест/ проектни 

предложения, които не са преминали етапа на „Оценка на административното 

съответствие и допустимост“. 

 

Таблица 11: Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и 

основанието за отхвърлянето им 

 

ПП рег. 

номер 
Кандидат 

Статус 

Основание за отхвърляне 

BG06RDNP

001-19.282-

0002 

„Алимара

” ЕООД 

Отхвър

лено 

на 

ОАСД 

Проектното предложение не отговаря на условията за административно 

съответствие и допустимост: 

- Не са спазени критерии, посочени в Условията за кандидатстване: 

1. Съгласно т.8 от раздел 24.1 от Условията за кандидатстване 

Декларацията съгласно Приложение № 4 от Документи за попълване 

(Приложение № 6 от Наредба № 22) се представя от представляващия/те 

кандидата - с подпис/и, печат и сканирана във формат „.pdf“ или „.jpg“. 

Управителят и едноличния собственик на капитала са попълнили 

декларациите в качеството си на кандидат. Необходимо е да попълнят 

информация за длъжността и качеството, в което лицето има право да 

представлява и управлява. Съгласно Критерии и методика за оценка на 
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административно съответствие и допустимост на проектните предложения 

неспазването води до отхвърляне. 

2. Раздел 13.2, т.4 от Условията за кандидатстване -  представя се бизнес 

план по образец Приложение № 6а и Приложение № 6б от Документи за 

попълване към УК. Кандидатът е представил Бизнес План Приложение № 6б 

от Документи за попълване в изискуемия формат. Не е представена 

съответната коригирана версия Приложение № 6а, тъй като версиите са 

взаимосвързани и следва да си съответстват. 

Не са спазени изискванията на съответния критерий за оценка и това е 

основание за отхвърляне на проектното предложение. 

3. Съгласно т.6 от раздел 13.2 от Условията за кандидатстване проектите 

се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е 

собственост на кандидата, трябва да е учредено право на ползване на имота 

за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното 

предложение – в случай на кандидатстване за разходи за: а) закупуване и/или 

инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за 

целите на инвестицията и/или обновяване на сгради и/или помещения, за 

които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ. 

Във връзка с приложения Нотариален акт за покупко-продажба на поземлен 

имот в с. Долна Диканя, община Радомир с идентификационен № 

22085.78.11. КППП констатира следното: Поземленият имот с 

идентификационен № 22085.78.11, с НТП-нива, вид територия-земеделска 

земя е включен в доброволно споразумение между 

собствениците/ползвателите на земеделски земи на територията на 

съответното землище, във връзка с чл. 37в от ЗСПЗЗ. Споразумението е 

одобрено със Заповед № РД-306/01.10.2019 г. на Директора на ОД 

„Земеделие“ - Перник, която е в сила за стопанската 2019/2020 година, т.е. 

имотът е разпределен в масив за ползване на земеделски стопанин и той ще 

го ползва на правно основание до 30.09.2020 г., включително и в кампания 

Директни плащания 2020 г., т.к. правното основание за ползване на имота е 

регистрирано в ОСЗ, на основание чл. 41, ал. 4 от ЗПЗП. В тази връзка от 

кандидата са изискани допълнителни разяснение, официални документи 

относно функционалностите и прилежащата инфраструктура към имота 

(данни ИСАК, скица, ПУП, инвестиционен проект и др.), достъпност за 

транспортни средства, наличие на условия и съответствия, свързани с 

безопасността на движението, общинските наредби, безопасната 

експлоатация и надеждно местодомуване на активите. Кандидатът представя 

скица на имота в с. Долна Диканя, община Радомир, с дата 20.01.2020г. от 

която е видно, че статутът на земята е земеделска, с начин на трайно ползване 

- нива. 

Съгласно чл. 2 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ): 

(1) Земеделските земи са основно национално богатство и се използват само 

за земеделски цели; 

(2) Предназначението на земеделските земи е за производство на 

растителна продукция и паша на добитък по начин, неувреждащ почвеното 

плодородие и здравето.  

(3) Промяната на предназначението на земеделските земи се допуска само 

по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени с този 

закон.  
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Представените пояснение относно ползването на имота и скица на имота не 

са доказателствено средство, тъй като поземленият имот не може да се ползва 

за нуждите на изпълнение на инвестицията в подаденото проектно 

предложение. Съгласно Критерии и методика за оценка на административно 

съответствие и допустимост на проектните предложения неспазването води 

до отхвърляне. 

BG06RDNP

001-19.282-

0003 

„Ай трейд 

сървиз“ 

ЕООД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отхвърле

но на 

ОАСД 

Проектното предложение не отговаря на условията за административно 

съответствие и допустимост: 

- Не са спазени критерии, посочени в Условията за кандидатстване: 

1. Съгласно т.4 от Раздел 13.2 от Условията за кандидатстване -  представя 

се бизнес план по образец Приложение № 6а и Приложение № 6б от 

Документи за попълване към УК. Кандидатът е представил Бизнес План 

Приложение № 6б от Документи за попълване в изискуемия формат. Не е 

представена съответната коригирана версия Приложение № 6а, тъй като 

версиите са взаимосвързани и следва да си съответстват. 

 Не са спазени изискванията на съответния критерий за оценка и това е 

основание за отхвърляне на проектното предложение. 

2. Съгласно т.6 от раздел 13.2 от Условията за кандидатстване проектите 

се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е 

собственост на кандидата, трябва да е учредено право на ползване на имота 

за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното 

предложение – в случай на кандидатстване за разходи за: а) закупуване и/или 

инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за 

целите на инвестицията и/или обновяване на сгради и/или помещения, за 

които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ. 

Във връзка с приложения Договор за наем на поземлен имот в с. Долна 

Диканя, община Радомир с идентификационен № 22085.71.14 КППП 

констатира следното: Имотът с НТП-нива, вид територия-земеделска земя е 

включен в доброволно споразумение между собствениците/ползвателите на 

земеделски земи на територията на съответното землище, във връзка с чл. 37в 

от ЗСПЗЗ, което е одобрено със Заповед № РД-306/01.10.2019 г. на Директора 

на ОД „Земеделие“ - Перник, която е в сила за стопанската 2019/2020 година, 

т.е. имотът е разпределен в масив за ползване на земеделски стопанин и той 

ще го ползва на правно основание до 30.09.2020 г., включително и в кампания 

Директни плащания 2020 г., т.к. правното основание за ползване на имота е 

регистрирано в ОСЗ, на основание чл. 41, ал. 4 от ЗПЗП.  

След проведена комуникация кандидатът представя разяснение, което е на 

декларативен принцип и потвърждава изпълнение на поети ангажименти в 

представения договор за наем. Кандидатът представя скица на поземления 

имот от дата 20.0.2020 г., от която също е видно, че статусът на земята е 

земеделска земя с начин на трайно ползване – нива.  

Съгласно Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) :  

Чл. 2. (1) Земеделските земи са основно национално богатство и се използват 

само за земеделски цели.  

(2) Предназначението на земеделските земи е за производство на растителна 

продукция и паша на добитък по начин, неувреждащ почвеното плодородие 

и здравето.  

(3) Промяната на предназначението на земеделските земи се допуска само по 

изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени с този 

закон.  



 

 

 
 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на  
Сдружение „Местна инициативна група – Радомир – Земен“ № РД 50-48/03.05.2018 г. 

22 

Така представената земеделска земя не може да бъде използвана за нуждите 

на изпълнение на инвестицията в настоящото проектно предложение. 

Съгласно Критерии и методика за оценка на административно съответствие 

и допустимост на проектните предложения неспазването води до отхвърляне. 

BG06RDNP

001-19.282-

0004 

ЕТ „Богдан 

Константин

ов“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отхвърле

но на 

ОАСД 

Проектното предложение не отговаря на условията за административно 

съответствие и допустимост: 

- Не са спазени критерии, посочени в Условията за кандидатстване; 

- Проектът не отговаря на условията за допустимост; 

1. Представено е Приложение № 1 Основна информация за проектното 

предложение в „.pdf”  формат след допълнителна комуникация, но не е 

представено във формат „.doc“. Съгласно условията за кандидатстване раздел 

24.1, т.1 документът е изискуем във формат „.pdf” или „.jpg“, както и във 

формат „.doc“ или „.docx”. 1. ”. Основание за отхвърляне на проектното 

предложение - документа  не е представен в изискуемия формат. 

2. Представена е таблица за допустими инвестиции в електронен формат 

по образец – Приложение № 2 коректно попълнена след допълнителна 

комуникация, но само във формат „.pdf”. Съгласно условията за 

кандидатстване раздел 24.1, т.2 документът е изискуем във формат „.xls“ или 

“.xlsx”. “. Основание за отхвърляне на проектното предложение - документа  

не е представен в изискуемия формат. 

3. Представен е Формуляр за мониторинг съгласно Приложение № 10 след 

допълнителна комуникация, но само във формат „.pdf” . Съгласно условията 

за кандидатстване раздел 24.1, т.27 документът е изискуем във формат „doc“ 

или „docx“ и сканиран във формат „.pdf“ или „.jpg“. Основание за отхвърляне 

на проектното предложение - документа  не е представен в изискуемия 

формат. 

4. Представена декларация за държавни помощи – Приложение № 13 към 

УК – Документи за попълване след допълнителна комуникация. Не са 

попълнени коректно точки 6, 9, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. Съгласно Условията за 

кандидатстване документът е задължителен и неговото непредставяне води 

до отхвърляне. 

5. Съгласно т.2 от раздел 13.2 от Условията за кандидатстване се 

подпомагат проекти, за които са проведени съгласувателните процедури по 

реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените 

територии и/или Закона за биологичното разнообразие със съответния 

компетентен орган по околна среда и по реда на Закона за културното 

наследство (ЗКН) с Министерството на културата за защитените територии 

за опазване на недвижимото културно наследство. 

След допълнителна комуникация е представено писмо от РИОСВ - Перник, 

съгласно което кандидатът е информиран, че дейностите, касаещи 

производство и пакетиране на зърнени храни попада в хипотезата на т.7, 

буква б на Приложение №2 към ЗООС и следователно подлежи на процедура 

по преценяване необходимостта от ОВОС. 

Не е представен изискуемият документ, съгласно становището на РИОСВ - 

Перник, във връзка с планирано производство и пакетиране на зърнени храни 

попадащо в хипотезата на т.7, буква б на Приложение №2 към ЗООС. Не са 

спазени условията за допустимост на дейностите съгласно т.2 от раздел 13.2 

от Условията за кандидатстване.  Неспазването води до отхвърляне. 

6. Кандидатът не представя изискуемите съгласно точка 9 от раздел 14.2 

на Условията за кандидатстване документи за доказване основателността на 
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предложените за финансиране разходи. Представените от кандидата оферти 

са независими, но не са съпоставими. 

Съгласно Условията за кандидатстване на етап оценка на административното 

съответствие и допустимост оценителната комисия може да извършва 

корекции в бюджета на проектно предложение, в случай че при проверката 

за допустимостта и основателността на предложените разходи на етап 

административно съответствие и допустимост се установи наличие на 

неоснователност на разходите, на база представено пазарно проучване за 

гарантиране на пазарна цена и други документи, в съответствие с 

изискванията, посочени в Условия за кандидатстване, а именно: 

Предложените за финансиране разходи по Раздел 14.1. „Допустими разходи” 

на Условията за кандидатстване по настоящата процедура НЕ са основателни 

след съпоставяне на предложените разходи с представени от кандидатите 

оферти и други документи съгласно раздел 14.2, т. 9 от Условията за 

кандидатстване. При липса на документи доказващи основателност на 

предложените разходи следва да се извърши корекция в бюджета, като 

същите бъдат отстранени. След отстраняване на неоснователни разходи 

проектното предложение придобива обща стойност на допустимите разходи 

- 0,00 лв., обща стойност на БФП - 0,00 лв.  

Проектното предложение не отговаря на критерия за минимален размер на 

безвъзмездната финансова помощ за проект съгласно т.9 „Минимален и 

максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен 

проект“ от Условията за кандидатстване. 

BG06RDNP

001-19.282-

0006 

ЕТ „Джи 

Ес Строй 

Гергана 

Семерджие

ва“ 

Отхвър

лено 

на 

ОАСД 

Проектното предложение не отговаря на условията за административно 

съответствие и допустимост: 

- Не са спазени критерии, посочени в Условията за кандидатстване; 

- Проектът не отговаря на условията за допустимост; 

1. Във формуляра за кандидатстване не е попълнена цялата изискуема 

информация. В т. 8 от Формуляра за кандидатстване „Индикатори“ липсва 

индикатор „Общо публични разходи в Евро“. След допълнителна 

комуникация от кандидата не е представен отговор. Съгласно критериите и 

методика за оценка на административното съответствие и допустимост 

Приложение № 1 към Условията  за кандидатстване – Документи за 

информация  неспазването води до отхвърляне. 

2. Съгласно т.2 от раздел 13.2 от Условията за кандидатстване се 

подпомагат проекти, за които са проведени съгласувателните процедури по 

реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените 

територии и/или биологичното разнообразие със съответния компетентен 

орган по околна среда и по реда на Закона за културното наследство (ЗКН) с 

Министерството на културата за защитените територии за опазване на 

недвижимото културно наследство. 

Кандидатът представя вх. № на Инвестиционно предложение, но не е 

представено  решение за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на 

въздействие върху околната среда/решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по 

екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително 

отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/ 

разрешително от компетентния орган по околна среда (Регионална инспекция 

по околната среда и водите/Министерство на околната среда и 
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водите/Басейнова дирекция), издадени по реда на Закона за опазване на 

околната среда, Закона за биологичното разнообразие и/или Закона за водите 

(когато е приложимо). Не са спазени условията за допустимост на дейностите 

съгласно т.2 от раздел 13.2 от Условията за кандидатстване.  Неспазването 

води до отхвърляне. 

3. Раздел 13.2, т.4 от Условията за кандидатстване -  представя се бизнес 

план по образец Приложение № 6а и Приложение № 6б от Документи за 

попълване към УК. Кандидатът е представил Бизнес План Приложение № 6б 

от Документи за попълване в изискуемия формат. Не е представена 

съответната коригирана версия Приложение № 6а, тъй като версиите са 

взаимосвързани и следва да си съответстват. 

Не са спазени изискванията на съответния критерий за оценка и това е 

основание за отхвърляне на проектното предложение. 

4. Съгласно т.19 от раздел 24.1 от Условията за кандидатстване се 

представя документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, 

върху който ще се изпълнява проекта, или документ за учредено право на 

строеж върху имота или документ за ползване върху имота, вписан в 

районната служба по вписванията, валиден за срок не по-малък от 6 години, 

считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията 

за ВОМР, съгласно изискванията на т.5 и 6 от раздел 13.2 от УК. Представя 

се сканирано във формат „.pdf“ или „.jpg“ 

Представените Договори за наем 2 бр. от 09/01/2020 за срок от 7 години не са 

вписани в районната служба по вписванията. След допълнителна 

комуникация е представен  нечетлив входящ номер от Агенция по 

вписванията, но не и вписани договори. Непредставянето води до 

отхвърляне. 

5. Кандидатът не представя изискуемите съгласно точка 9 от раздел 14.2 

на Условията за кандидатстване документи за доказване основателността на 

предложените за финансиране разходи. Представените от кандидата оферти 

са независими, но не са съпоставими. 

Съгласно Условията за кандидатстване на етап оценка на административното 

съответствие и допустимост оценителната комисия може да извършва 

корекции в бюджета на проектно предложение, в случай че при проверката 

за допустимостта и основателността на предложените разходи на етап 

административно съответствие и допустимост се установи наличие на 

неоснователност на разходите, на база представено пазарно проучване за 

гарантиране на пазарна цена и други документи, в съответствие с 

изискванията, посочени в Условия за кандидатстване, а именно: 

Предложените за финансиране разходи по Раздел 14.1. „Допустими разходи” 

на Условията за кандидатстване по настоящата процедура НЕ са основателни 

след съпоставяне на предложените разходи с представени от кандидатите 

оферти и други документи съгласно раздел 14.2, т. 9 от Условията за 

кандидатстване. При липса на документи доказващи основателност на 

предложените разходи следва да се извърши корекция в бюджета, като 

същите бъдат отстранени. След отстраняване на неоснователни разходи 

проектното предложение придобива обща стойност на допустимите разходи 

- 0,00 лв., обща стойност на БФП - 0,00 лв.  

Проектното предложение не отговаря на критерия за минимален размер на 

безвъзмездната финансова помощ за проект съгласно т.9 „Минимален и 
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максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен 

проект“ от Условията за кандидатстване. 

BG06RDNP

001-19.282-

0008 

„Техсол 

Инженерин

г“ ЕООД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отхвър

лено 

на 

ОАСД 

Проектното предложение не отговаря на условията за административно 

съответствие и допустимост: 

- Не са спазени критерии, посочени в Условията за кандидатстване; 

- Кандидатът не отговаря на условията за допустимост; 

1. Представено е Приложение № 1 Основна информация за проектното 

предложение единствено в „.pdf”  формат. Съгласно условията за 

кандидатстване раздел 24.1, т.1 документът е изискуем във формат „.pdf” или 

„.jpg“, както и във формат „.doc“ или „.docx”. Основание за отхвърляне на 

проектното предложение - документа  не е представен в изискуемия формат. 

2. Съгласно т.2 от раздел 13.2 от Условията за кандидатстване се 

подпомагат проекти, за които са проведени съгласувателните процедури по 

реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените 

територии и/или биологичното разнообразие със съответния компетентен 

орган по околна среда и по реда на Закона за културното наследство (ЗКН) с 

Министерството на културата за защитените територии за опазване на 

недвижимото културно наследство. 

Към формуляра за кандидатстване т.12 „Прикачени електронно подписани 

документи“ е представен вх. № на Уведомление за ИП до РИОСВ - Перник. 

В допълнителна комуникация с кандидата е изискан отново документ от 

РИОСВ и допълнителни пояснения. В отговор не са представени пояснения, 

както и Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда. Не са спазени условията за 

допустимост на дейностите съгласно т.2 от раздел 13.2 от Условията за 

кандидатстване.  Неспазването води до отхвърляне. 

3. Представен Бизнес План по образец по Подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие”, 

изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ – 

Приложение № 6а и 6б . Приложение № 6а е представено във формат „doc”. 

Съгласно Условията за кандидатстване раздел 24.1 т.16  „Бизнес План по 

образец, Приложение № 6а от документите за попълване) с подпис/и печат на 

всяка страница и сканиран. Представя се във формат „.pdf“ или   „.jpg“. ”. 

Основание за отхвърляне на проектното предложение - документа  не е 

представен в изискуемия формат. 

4. Съгласно т.19 от раздел 24.1 от Условията за кандидатстване се 

представя документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, 

върху който ще се изпълнява проекта, или документ за учредено право на 

строеж върху имота или документ за ползване върху имота, вписан в 

районната служба по вписванията, валиден за срок не по-малък от 6 години, 

считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията 

за ВОМР, съгласно изискванията на т.5 и 6 от раздел 13.2 от УК. Представя 

се сканирано във формат „.pdf“ или „.jpg“ 

Представен е Договор за наем, който не е копие от целия оригинален 

документ - липсват страници. 

5. Кандидатът не представя изискуемите документи съгласно т.7 раздел 

24.1 от Условията за кандидатстване, които трябва да се приложат, за да се 

удостовери допустимостта на кандидата – „Удостоверение по чл. 87, ал. 6, 

във връзка с чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК от НАП, Община Радомир и Община 

Земен за наличие или липса на задължения, издадено не по-рано от един 
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месец преди подаване на проектното предложение - представя се сканирано 

във формат „.pdf“ или „.jpg“;   

Кандидатът не отговаря на изискванията на чл.12 ал.3 от Наредба № 22/2015, 

описани в т. 11.2. Критерии за недопустимост на кандидатите от Условията 

за кандидатстване по настоящата процедура. Неспазването води до 

отхвърляне. 

BG06RDNP

001-19.282-

0010 

„20 

Солюшънс

“ ЕООД 

 

 

 

 

Отхвър

лено 

на 

ОАСД 

Проектното предложение не отговаря на условията за административно 

съответствие и допустимост: 

- Не са спазени критерии, посочени в Условията за кандидатстване; 

- Проектът не отговаря на условията за допустимост; 

1. Кандидатът не представя изискуемите съгласно точка 9 от раздел 14.2 

на Условията за кандидатстване документи за доказване основателността на 

предложените за финансиране разходи. Представените от кандидата оферти 

са съпоставими, но не са независими. 

Съгласно Условията за кандидатстване на етап оценка на административното 

съответствие и допустимост оценителната комисия може да извършва 

корекции в бюджета на проектно предложение, в случай че при проверката 

за допустимостта и основателността на предложените разходи на етап 

административно съответствие и допустимост се установи наличие на 

неоснователност на разходите, на база представено пазарно проучване за 

гарантиране на пазарна цена и други документи, в съответствие с 

изискванията, посочени в Условия за кандидатстване, а именно: 

Предложените за финансиране разходи по Раздел 14.1. „Допустими разходи” 

на Условията за кандидатстване по настоящата процедура НЕ са основателни 

след съпоставяне на предложените разходи с представени от кандидатите 

оферти и други документи съгласно раздел 14.2, т. 9 от Условията за 

кандидатстване. При липса на документи доказващи основателност на 

предложените разходи следва да се извърши корекция в бюджета, като 

същите бъдат отстранени. След отстраняване на неоснователни разходи 

проектното предложение придобива обща стойност на допустимите разходи 

- 0,00 лв., обща стойност на БФП - 0,00 лв.  

Проектното предложение не отговаря на критерия за минимален размер на 

безвъзмездната финансова помощ за проект съгласно т.9 „Минимален и 

максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен 

проект“ от Условията за кандидатстване. 

 

В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в 

рамките на  финансовия ресурс по процедурата: няма проектни предложения, оттеглени 

от кандидатите. 

 

Оценителен доклад № BG06RDNP001-19.282-S1-RR4 е генериран в ИСУН 

2020 на 06.04.2020 г.  

 

Преписът-извлечение съответства на взетите решения и е идентичен с текста от 

Оценителния доклад от 06.04.2020 г., по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG06RDNP001-19.282 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, от Стратегията за Водено 

от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен.  


