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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 

 

 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 
 

от 07.07.2020 год. 

 

на Комисията за подбор на проектни предложения 

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16RFOP002-2.066 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на 

производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-

Радомир-Земен“, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ 

„МИГ-Радомир-Земен“ 

 

 

 

 

Провеждане на етап „Оценка на административното съответствие и 

допустимостта“. 

 

 Проверката за спазването на срока за подаване на проектните предложения е 

извършена от оценителната комисия на проведеното на 04.06.2020 г. встъпително 

заседание. 

 

Комисията констатира, че в ИСУН 2020 са регистрирани общо 3 броя проектни 

предложения, които са подадени в рамките на крайния срок за подаване на проектни 

предложения – 29.05.2020 г., 17:00 часа. 

 

Таблица 1: Регистрирани проектни предложения в ИСУН 2020: 

Рег. № на проектното 

предложение: 
Име на кандидата: 

Дата и час на 

регистриране: 

BG16RFOP002-2.066-0001

  

ЕН ЕНД КЕЙ 

КОЗМЕТИКС 

ДИВЕЛОПМЪНТС ООД 

(ЕИК: 113567717) 

29.05.2020 г. 11:41 ч. 
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BG16RFOP002-2.066-0002 

ЕН ЕНД КЕЙ 

КОЗМЕТИКС 

ДИВЕЛОПМЪНТС ООД 

(ЕИК: 113567717) 

29.05.2020 г. 12:29 ч. 

BG16RFOP002-2.066-0003 
Уърк Уеър България ООД 

(ЕИК: 204654615) 
29.05.2020 г. 16:55 ч. 

 

След като се запознаха с подадените проектни предложения по процедурата за 

подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.066 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 

1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на 

територията на МИГ-Радомир-Земен“, членовете на комисията констатираха, че 

кандидатът „ЕН ЕНД КЕЙ КОЗМЕТИКС ДИВЕЛОПМЪНТС“ ООД, с ЕИК: 

113567717 е подал повече от едно проектно предложение по настоящата процедура: 

✓ ПП № BG16RFOP002-2.066-0001 – „Подобряване на производствения капацитет, 

чрез закопуване на ново технологично оборудване във фирма "Ен Енд Кей 

Козметикс Дивелопмънтс" ООД“, подадено на 29.05.2020 г., 11:41 ч.; 

✓ ПП № BG16RFOP002-2.066-0002 – „Подобряване на производствения капацитет, 

чрез закопуване на ново технологично оборудване във фирма "Ен Енд Кей 

Козметикс Дивелопмънтс" ООД“, подадено на 29.05.2020 г., 12:29 ч.; 

Съгласно т. 25 „Краен срок за подаване на проектните предложения“ от Условията 

за кандидатстване – „В рамките на всяка обявена процедура кандидатите могат да 

подадат само едно проектно предложение. При подаване на повече от едно проектно 

предложение от един и същ кандидат, се разглежда последното подадено проектно 

предложение, като предходните се считат за оттеглени.“. 

Във връзка с гореизложеното, членовете на КППП с право на глас, взеха решение 

да бъде разглеждано последното подадено проектно предложение от кандидата с № 

BG16RFOP002-2.066-0002 – „Подобряване на производствения капацитет, чрез 

закопуване на ново технологично оборудване във фирма "Ен Енд Кей Козметикс 

Дивелопмънтс" ООД“, подадено на 29.05.2020 г., 12:29 ч., а предходно подаденото 

проектно предложение BG16RFOP002-2.066-0001 – „Подобряване на 

производствения капацитет, чрез закопуване на ново технологично оборудване във 

фирма "Ен Енд Кей Козметикс Дивелопмънтс" ООД“, подадено на 29.05.2020 г., 

11:41 ч. да се счита за оттеглено. 

 

Заключение от етап „Оценка на административното съответствие и 

допустимостта“. 

 

✓ Проектни предложение, предложени за отхвърляне. 

При извършената оценка на етап „Оценка на административното съответствие и 

допустимост“ по процедура № BG16RFOP002-2.066 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 

„Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на 

МИГ-Радомир-Земен“, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ 

„МИГ-Радомир-Земен“, няма отхвърлени проектни предложения. 
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✓ Проектни предложения, предложени за по-нататъшна оценка 

Въз основа на извършената оценка на етап „Оценка на административното 

съответствие и допустимост“ по процедура № BG16RFOP002-2.066 МИГ-Радомир-

Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на 

МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“, от Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, КППП предлага подадените проектни 

предложения, по които общият размер на БФП е 666 563,40 лв., да бъдат допуснати до 

техническа и финансова оценка: 

 

Таблица 6: Проектни предложения допуснати до Техническа и финансова 

оценка: 

 

ПП рег. номер Кандидат Наименование 
Общ размер на 

БФП (лв.) 

Общ размер на 

съфинансиране 

(лв.) 

BG16RFOP002-2.066-

0002 

ЕН ЕНД КЕЙ 

КОЗМЕТИКС 

ДИВЕЛОПМЪНТ

С ООД (ЕИК: 

113567717) 

Подобряване на 

производствения 

капацитет, чрез 

закопуване на ново 

технологично 

оборудване във 

фирма "Ен Енд Кей 

Козметикс 

Дивелопмънтс" ООД 

336 271,50 лв. 37 363,50 лв. 

BG16RFOP002-2.066-

0003 

Уърк Уеър 

България ООД 

(ЕИК: 204654615) 

Повишаване на 

производствения 

капацитет и 

експортния потенцил 

в Уърк Уеър България 

ООД 

 

330 291,90 лв. 

 

36 699,10 лв. 

 

 

5. Провеждане на етап „Техническа и финансова оценка“. 

 

Техническата и финансова оценка по процедура на подбор на проекти № 

BG16RFOP002-2.066 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на 

производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-

Земен“ е извършена за периода от 26.06.2020 г. до 07.07.2020 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 кандидастване и утвърдения образец на оценителна таблица, съхраняван с 

ИСУН 2020.  

 

Въз основа на извършената оценка на етап „Оценка на административното 

съответствие и допустимост“ по процедура № BG16RFOP002-2.066 МИГ-Радомир-
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Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на 

МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“, от Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, КППП предлага подадените проектни 

предложения, по които общият размер на БФП е 666 563,40 лв., да бъдат допуснати до 

техническа и финансова оценка. 

 

След извършването на техническа и финансова оценка по процедура № 

BG16RFOP002-2.066 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на 

производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-

Земен“ бяха получени следните оценки: 

 

 

Таблица 11: Обобщена ТФО 

 

 

Проектно 

предложение 

№ 

Кандидат Наименование на 

проектното 

предложение 

Точки Резултат 

от ТФО 

Преминава 

BG16RFOP002-

2.066-0002 

Подобряване на 

производствения 

капацитет, чрез 

закопуване на ново 

технологично 

оборудване във фирма 

"Ен Енд Кей 

Козметикс 

Дивелопмънтс" ООД 

ЕН ЕНД КЕЙ 

КОЗМЕТИКС 

ДИВЕЛОПМЪНТС 

ООД (ЕИК: 

113567717) 

85 ДА 

BG16RFOP002-

2.066-0003 

Повишаване на 

производствения 

капацитет и 

експортния потенцил 

в Уърк Уеър България 

ООД 

Уърк Уеър 

България ООД 

(ЕИК: 204654615) 

82 НЕ 

 

 

На 07.07.2020 г. в 14:52 часа е извършено класиране на проектните предложения 

в ИСУН 2020 от Председателя на КППП – Администратор на сесия - № BG16RFOP002-

2.066-S1-ST1 

 

Таблица 12: Класиране на проектните предложения 
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По
ре
де
н 
но
ме
р 

Стат
ус 

Одо
бре
но 
БФ
П 
(лв.
) 

Процед
ура 

Номе
р на 
ПП 

Наиме
нован
ие 

Канди
дат 

Дата 
на 
реги
стра
ция 

Стат
ус 

Ану
лир
ано 
клас
ира
не 

Обобщена 
оценка 

1 Одо
брен
о 

336 
271,

49 

МИГ-
Радоми
р-
Земен, 
Мярка 
1.1.2 
„Повиш
аване 
на 
произво
дително
стта и 
експорт
ния 
потенци
ал на 
МСП на 
територ
ията на 
МИГ-
Радоми
р-
Земен“ 

BG16
RFOP
002-
2.066-
0002 

Подоб
ряване 
на 
произв
одстве
ния 
капаци
тет, 
чрез 
зак... 

ЕН 
ЕНД 
КЕЙ 
КОЗМЕ
ТИКС 
ДИВЕЛ
ОПМЪ
НТС 
ООД 

29.05
.2020 
12:29 

Регис
трир
ано 

Не 

Т

ип 

Пре

мин

ава 

То

чк

и 

О

А

С

Д 

Да 
 

Т

Ф

О 

Да 85 

 

 
Отхв
ърле
но 
на 
ТФО 

 
МИГ-
Радоми
р-
Земен, 
Мярка 
1.1.2 
„Повиш
аване 
на 
произво
дително
стта и 
експорт
ния 
потенци
ал на 
МСП на 
територ
ията на 
МИГ-
Радоми
р-
Земен“ 

BG16
RFOP
002-
2.066-
0003 

Повиш
аване 
на 
произв
одстве
ния 
капаци
тет и 
експор
тн... 

Уърк 
Уеър 
Българ
ия 
ООД 

29.05
.2020 
16:55 

Регис
трир
ано 

Не 

Т

ип 

Пре

мин

ава 

То

чк

и 

О

А

С

Д 

Да 
 

Т

Ф

О 

Не 82 

 

 

 

На 07.07.2020 г. се генерира от система ИСУН 2020 Протокол за  „Техническа 

и финансова оценка“ № BG16RFOP002-2.066-S1-RP2. 
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Заключение от етап „Техническа и финансова оценка“. 

 

✓ Предложени за финансиране проектни предложения, подредени по реда на 

тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да 

бъде предоставена за всяко от тях; 

 

След извършването на техническа и финансова оценка по процедура № 

BG16RFOP002-2.066 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на 

производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-

Земен“, КППП предлага проектно предложение № BG16RFOP002-2.066-0002, с 

кандидат „ЕН ЕНД КЕЙ КОЗМЕТИКС ДИВЕЛОПМЪНТС“ ООД (ЕИК: 

113567717)  и наименование „Подобряване на производствения капацитет, чрез 

закупуване на ново технологично оборудване във фирма „Ен Енд Кей Козметикс 

Дивелопмънтс“ ООД“ за финансиране. 

 

Таблица 13: Предложени за финансиране проектни предложения 

 
№ 

н

а 

к

л

ас

и

р

а

не

то  

Проектно 

предложение 

№ 

Наименован

ие на 

кандидата 

Сред

но-

арит

мети

чна 

оцен

ка 

(бро

й 

точк

и) 

Искана сума 

на БФП 

(лв.) 

БФП след 

корекции 

(лв.) 

Общ бюджет 

по проекта 

(първоначал

ен) 

Общ размер 

на бюджета 

(препоръчан) 

Съ

фи

нан

сир

ане 

% 

% на 

БФП 

1 BG16RFOP002

-2.066-0002 

ЕН ЕНД КЕЙ 

КОЗМЕТИК

С 

ДИВЕЛОПМ

ЪНТС ООД 

(ЕИК: 

113567717) 

85 336 271,50 336 271,49 373 635,00 373 634,99 10  90 

 

 

✓ Резервни проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, 

които успешно са преминали оценяването, но за които не достига 

финансиране; 

 

След извършването на техническа и финансова оценка по процедура № 

BG16RFOP002-2.066 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на 

производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-

Земен“, няма Резервни проектни предложения, подредени по реда на тяхното 

класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига 

финансиране. 
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Таблица 14: Резервни проектни предложения, подредени по реда на тяхното 

класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига 

финансиране 

 
№  Рег.№ на 

проектното 

предложен
ие в ИСУН 

Наименовани

е  на 

кандидата  

Наименование 

на проектното 

предложение  

Среден 

резултат 

(брой точки) 

Общо 

допустими 

разходи на 
проекта (лв.) 

Общ размер на 

безвъзмездната финансова 

помощ (лв.) 

% на безвъзмездната помощ 

спрямо общите допустими 

разходи  

 НП НП НП НП НП НП НП 

 

✓ Предложени за отхвърляне проектни предложения и основанието за 

отхвърлянето им; 

 

След извършването на техническа и финансова оценка по процедура № 

BG16RFOP002-2.066 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на 

производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-

Земен“, КППП предлага проектно предложение BG16RFOP002-2.066-0003 с 

кандидат Уърк Уеър България ООД (ЕИК: 204654615) да бъде отхвърлено, т.к. не 

отговаря на Критериите за техническа и финансова оценка. 

 

Таблица 15: Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения 

и основанието за отхвърлянето им: 

 

 

Рег. № на 

проектното 

предложение в 

ИСУН 

Наименование на 

кандидата 

Наименование 

на проектното 

предложение 

Основание за отхвърлянето 

BG16RFOP002-

2.066-0003 

Уърк Уеър 

България ООД 

(ЕИК: 204654615) 

Повишаване на 

производствения 

капацитет и 

експортния 

потенцил в Уърк 

Уеър България 

ООД 

Проектното предложение не отговаря на 

Критериите за техническа и финансова 

оценка и същото следва да бъде 

отхвърлено. 

Кандидатът не получава точки по нито един 

от критериите от раздел II. „Капацитет на 

кандидата в инвестиционни проекти и 

управление“, съгласно Приложение А – 

Критерии и методология за оценка на 

проектни предложения към Условията за 

кандидатстване по процедурата за 

извършване на техническа и финансова 

оценка, с което не преминава заложеният 

праг на преминаване от 1,2 точки, съгласно 

Условията за кандидатстване – 20 % от 

максималния брой точки за съответния 

раздел или 20 % от 6 точки. 

 Съгласно т. 21.2. „Техническа и 

финансова оценка“ от Условията за 

кандидатстване критериите за техническа и 

финансова оценка на проектните 



 

 

 

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. 

 

предложения са обособени в раздели и 

подраздели, като същите са подробни 

указани в Приложение А към Условията за 

кандидатстване. Сборът от 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. Ако общият брой получени 

точки за всеки един раздел е по-малко от 20 

% от максималния брой точки за 

съответния раздел, проектното 

предложение се предлага за отхвърляне. 

 Съгласно Приложение А „Критерии 

и методология за оценка“ към Условията за 

кандидастване, раздел II. „Капацитет на 

кандидата в инвестиционни проекти и 

управление“ от критериите за техническа и 

финансова оценка включва два критерия, 

както следва: 

1. Инвестиционна дейност на 

кандидата за последните три приключили 

финансови години. 

2. Внедрени стандарти и системи за 

управление. 

По отношение на първия критерий 

„Инвестиционна дейност на кандидата за 

последните три приключили финансови 

години“, съгласно информацията в 

представените от кандидата справки за 

нетекущите (дълготрайните) активи за 

последните три приключили финансови 

години, преди годината на кандидатстване 

по код 6220, колона 2 са както следва в хил. 

лв.: за 2017 г. 26, за 2018 г. – 7, за 2019 г. – 

5. По отношение на колона 6120, колона 2 – 

за 2017 г. – 0, за 2018 г. – 0, за 2019 – 0. 

Сумата на инвестициите по посочените два 

кода за трите финансови години се равнява 

на 38 хил. лв., което съотнесено към 

описаната в т. 5 „Бюджет“ на Формуляра за 

кандидатстване, заявена безвъзмездна 

финансова помощ в размер на 330 291,90 

лв. представлява 11,505 %, което е по-малко 

от 40 % от заявената безвъзмездна 

финансова помощ по проекта и съответно 

по този критерии проектното предложение 

следва да получи 0 точки. 
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По отношение на втория критерий „ 2. 

Внедрени стандарти и системи за 

управление“, в точка 11 „Допълнителна 

информация необходима за оценка на 

проектното предложение“, поле „Опит на 

кандидата и внедрени стандарти и системи 

за управление“ от Формуляра за 

кандидатстване кандидатът не предоставя 

информация относно въведените в 

предприятието международно признати 

стандарти, и/или СЕ маркировка, и/или 

съответствие на продуктите, и/или добри 

производствени практики, и/или 

специализирани софтуерни системи за 

управление. 

Кандидатът не представя изискуемите 

документи, съгласно т. 24. Списък на 

документите, които се подават на етап 

кандидатстване, позиции 15, 16 и 17 от 

Условията за кандидатстване. 

Когато кандидатът не е реализирал подобни 

дейности или кандидатът не е представил 

необходимите документи в потвърждение 

за тяхното реализиране – проектното 

предложение следва да получи 0 точки. 

Съгласно т. 21.2. „Техническа и финансова 

оценка“ от Условията за кандидастване: 

„Ако общият брой получени точки за всеки 

един раздел е по-малко от 20 % от 

максималния брой точки за съответния 

раздел, проектното предложение се 

предлага за отхвърляне". 

 

 

✓ Оттеглени по време на оценката проектни предложения – приложение към 

настоящия доклад. 

 

След извършването на техническа и финансова оценка по процедура № 

BG16RFOP002-2.066 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на 

производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-

Земен“, няма оттеглени от кандидатите проектни предложения. 

 

Заключение: 

✓ Обща сума (Общо допустими разходи – ОДР – 100%) на проектните 

предложения, предложени за финансиране: 373 634,99 лева. 

✓ Сума на одобрената безвъзмездна финансова помощ (БФП – 90%) –  

336 271,49 лева. 

✓ Съфинансиране от кандидатите – 10% - 37 363,50 лева. 
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✓ Брой проектни предложения предложени за финансиране – 1 броя. 

✓ Общата налична сума на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 

– 860 863,26 лева. 

 

Въз основа на извършената техническа и финансова оценка по процедура за 

подбор на проектни предложения процедура № BG16RFOP002-2.066 МИГ-Радомир-

Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал 

на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“, КППП предлага да бъде 

отпусната на одобреното за финансиране проектно предложение, безвъзмездна 

финансова помощ в размер на 336 271,49 лева. 

 

Оценителният доклад с № BG16RFOP002-2.066-S1-RR3 е генериран в ИСУН 

2020 на 07.07.2020 г.  

 

 

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

Оценителния доклад на КППП от 07.07.2020 г., по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.066 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 

1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на 

територията на МИГ-Радомир-Земен“, от Стратегията за Водено от 

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

 


