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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. 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 

 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 
 

от 08.11.2019 год. 

 

на Комисията за подбор на проектни предложения 

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16RFOP002-2.043 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“. 

През втория краен срок за прием на проектни предложения – 27.09.2019 г. по 

процедура BG16RFOP002-2.043 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на 

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

Земен“, финансирана чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ в 

ИСУН 2020 е регистрирано общо 1 брой проектно предложение, подадено в рамките на 

крайния срок за подаване на проектни предложения – 27.09.2019 г., 17:00 часа. 

 

Таблица 1: Регистър на проектните предложения 

 

Рег. № на проектното 

предложение: 
Име на кандидата: 

Дата и час на 

регистриране: 

BG16RFOP002-2.043-0004

  

Лима Трейд ЕООД (ЕИК: 

202081800) 

27.09.2019 г., 

 11:58 ч. 

 

Заключение от етап „Оценка на административното съответствие и 

допустимостта“. 

✓ Проектни предложение, предложени за отхвърляне. 

При извършената оценка на етап „АСД“ по процедура № BG16RFOP002-2.043 

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“, втори краен срок, няма 

отхвърлени проектни предложения. 
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✓ Оттеглени проектни предложения. 

При извършената оценка на етап „АСД“ по процедура № BG16RFOP002-2.043 

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“, втори краен срок, няма 

оттеглени проектни предложения. 

 

✓ Проектни предложения, предложени за по-нататъшна оценка 

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

BG16RFOP002-2.043 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“, втори краен срок, КППП предлага подаденото проектно предложение, 

по които общият размер на БФП е 351 633,60 лв., да бъде допуснато до техническа и 

финансова оценка (при наличен остатъчен финансов ресурс от 528 969,42 лв. след 

приключване на първия краен срок по процедурата): 

 

Таблица 7: Проектни предложения допуснати до Техническа и финансова 

оценка: 

ПП рег. номер Кандидат Наименование 
Общ размер на 

БФП (лв.) 

Общ размер на 

съфинансиране 

(лв.) 

BG16RFOP002-2.043-

0004 

„ЛИМА ТРЕЙД“ 

ЕООД 

(ЕИК: 202081800) 

Повишаване на 

производителността и 

експортния 

потенциал 

351 633,60 39 070,40 

 

Провеждане на етап „Техническа и финансова оценка“. 

Техническата и финансова оценка по процедура на подбор на проекти № 

BG16RFOP002-2.043 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на 

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

Земен“, втори краен срок е извършена за периода от 21.10.2019 г. до 08.11.2019 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. След извършване на оценка за 

административно съответствие и допустимост до техническа и финансова оценка е 

допуснато общо 1 (едно) проектно предложение. 

 

 

Таблица 10: Обобщена ТФО 
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Номер на ПП Наименование 

КП по 
КИД 
2008 

Кандидат
  

Дата на 
рег.  

Рег. 
статус  № Обобщена оценка 

BG16RFOP002-
2.043-0004 

Повишаване на 
производителн
остта и 
експортния 
поте... 

14.13 Лима 
Трейд 
ЕООД 
(ЕИК: 
20208180
0) 

27.09.20
19 11:58 

Регистрир
ано 

Тип 

Премина

ва Точки 

ОАСД Да 
 

ТФО Не 78 
 

 

 

 

На 08.11.2019 г. се генерира от система ИСУН 2020 Протокол за  „Техническа и 

финансова оценка“ № BG16RFOP002-2.043-S2-RP2. 

 

6. 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 № 

BG16RFOP002-2.043 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на 

производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-

Радомир-Земен“, втори краен срок няма предложени за финансиране проектни 

предложения. 

 

Таблица 11: Предложени за финансиране проектни предложения 

 
№ Наименование  

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 

 

 

✓ 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 № 

BG16RFOP002-2.043 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на 

производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-

Радомир-Земен“, втори краен срок 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 12: 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; 

 

Въз основа на извършената техническа и финансова оценка по процедура за 

подбор на проектни предложения процедура № BG16RFOP002-2.043 МИГ-

Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и 

експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“, 

втори краен срок, КППП предлага проектно предложение BG16RFOP002-

2.043-0004 – „ЛИМА ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК: 202081800 да бъде отхвърлено, т.к. 

не отговаря на Критериите за техническа и финансова оценка. 

 

Таблица 13: 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-

2.043-0004 

„ЛИМА ТРЕЙД“ 

ЕООД 

(ЕИК: 202081800) 

Повишаване на 

производителността 

и експортния 

потенциал 

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 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“ и т. 22 „Критерии и 
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методика за оценка на проектните 

предложения“ 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 № 

BG16RFOP002-2.043 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на 

производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-

Радомир-Земен“, втори краен срок няма оттеглени от кандидатите проектни 

предложения. 

 

Заключение: 

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

предложения, предложени за финансиране: 0,00 лева. 

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

0,00 лева. 

✓ Съфинансиране от кандидатите – 10% - 0,00 лева. 

✓ Брой проектни предложения предложени за финансиране – 0 броя. 

✓ Общата налична сума на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 

след първия краен срок е – 528 696,42 лева. 

 

 

Оценителният доклад с № BG16RFOP002-2.043-S2-RR3 е генериран в ИСУН 

2020 на 08.11.2019 г.  

 

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

Оценителен доклад на КППП от 08.11.2019 г., по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.043 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“. 


