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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 17.01.2020 год. 

 

на Комисията за подбор на проектни предложения 

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. „Приспособяване на 

работниците, предприятията и предприемачите към промените“, от Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ 

 

 

 

Провеждане на етап „Оценка на административното съответствие и 

допустимостта“. 

 

 Комисията констатира, че в ИСУН 2020 са регистрирани общо 4 броя проектни 

предложения, от които 4 броя проекти предложения са подадени в рамките на първия 

краен срок за подаване на проектни предложения – 30.10.2019 г., 17:00 часа. 

 

Таблица 1: Регистър на проектните предложения 

 

Рег. № на проектното 

предложение: 
Име на кандидата: 

Дата и час на 

регистриране: 

BG05M9OP001-1.078-

0001 

„Елейа" ЕООД 

(ЕИК: 202089010) 

29.10.2019 10:13 

BG05M9OP001-1.078-

0002 

„Петя- ИН“ ЕООД 

(ЕИК: 113057721) 

29.10.2019 14:52 

BG05M9OP001-1.078-

0003 

„БУС ПЕРНИК" ООД 

(ЕИК: 201245257)  

30.10.2019 11:31 

BG05M9OP001-1.078-

0004 

„ВЕТПРОМ“ АД 

(ЕИК: 823073378) 

30.10.2019 14:04 

 

Заключение от етап „Оценка на административното съответствие и 

допустимостта“. 

 

✓ Проектни предложение, предложени за отхвърляне 
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При извършената оценка на етап „Административно съответствие и допустимост“ 

по процедура № BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. 

„Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“ е 

отхвърлено едно проектно предложение. 

 

Таблица 5: Списък на проектни предложения, предложени за отхвърляне  

на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“  

 

№ 

по 

ред 

Рег. номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат Основание за отхвърляне 

1. BG05M9OP001-

1.078-0001 

„ЕЛЕЙА“ 

ЕООД 

Кандидатът не разполага с финансов капацитет съгласно 

– Приложение 3 от Документите за информация към 

Условията за кандидатстване – „Методика за оценка на 

финансовия капацитет на кандидатите/партньорите по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 г.“. 

След предоставена по служебен път справка от 

Националния статистически институт (НСИ), относно 

данните от счетоводния баланс на кандидата за 

последната финансова година (текуща печалба/загуба, 

стойност на собствения капитал и стойност на актива), по 

отношение на изискването кандидатите да разполагат с 

финансов капацитет, съгласно т. 11.1. „Общи изисквания 

за допустимост на кандидата и партньора“ от Условията 

за кандидатстване, финансовият капацитет на кандидата 

е оценен на -2 точки, т.е. „лоша финансова стабилност“. 

Съгласно служебно предоставена от НСИ информация за 

стойностите за текуща печалба/загуба, собствен капитал 

и стойност на актива на кандидата, са взети следните 

стойности при изчисляване на показателите: 

- собствен капитал (код на реда 05000) : - 215; 

- сума на актива (код на реда 04500): 9921; 

- текуща печалба / загуба (код на реда 05600): - 455. 

Изчисление на: 

- Финансова независимост = -215 / 9921 = -0,02167 

- Рентабилност = (-455 / 9921) * 100 = -0,04586*100 = -

4,586 %. 

Финансовата независимост е отрицателно число (- 

0,02167) и съгласно т. 2, раздел V от „Методика за оценка 

на финансовия капацитет на кандидатите/партньорите по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 г.“ е -2 точки. 
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Рентабилността е по-малка от - 2% (- 4,586 % ) и съгласно 

т. 2, раздел V от „Методика за оценка на финансовия 

капацитет на кандидатите/партньорите по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.“ 

е 0 точки. 

Сумата на точките за двата индикатора е -2 точки и 

съгласно т. 3, раздел V от „Методика за оценка на 

финансовия капацитет на кандидатите/партньорите по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 г.“ общия резултат на кандидата е лоша 

финансова стабилност. 

Следователно оценителната комисия отхвърля 

проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост“. 

 

 

✓ Оттеглени проектни предложения. 

 

При извършената оценка на етап „Административно съответствие и допустимост“ 

по процедура № BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. 

„Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“ 

няма оттеглени проектни предложения. 

 

✓ Проектни предложения, предложени за по-нататъшна оценка 

 

Въз основа на извършената оценка на етап „Административно съответствие и 

допустимост“ по процедура № BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. 

„Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“, 

КППП предлага 3 (три) проектни предложения да бъдат допуснати до техническа и 

финансова оценка: 

 

Таблица 6: Списък на проектни предложения допуснати до Техническа и 

финансова оценка: 

 

№ 

по 

ред 

Рег. номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат Наименование 

1. BG05M9OP001-

1.078-0002 

„Петя-ИН“ 

ЕООД 

По-здравословни условия на труд и социални 

придобивки в „ПЕТЯ-ИН“ ЕООД и „ИРИНПРО“ ЕООД 

2. BG05M9OP001-

1.078-0003 

„БУС 

ПЕРНИК" ООД 

Адаптирана работна среда 

3. BG05M9OP001-

1.078-0004 

„ВЕТПРОМ“ 

АД 

Приспособяване на работниците и "Ветпром" АД към 

промените 
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Провеждане на етап „Техническа и финансова оценка“. 

 

Техническата и финансова оценка по процедура на подбор на проекти № 

BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. „Приспособяване на 

работниците, предприятията и предприемачите към промените“ е извършена за периода 

от 16.12.2019 г. до 17.01.2020 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 „Административно съответствие и 

допустимост“ по процедура № BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. 

„Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“, 

КППП предлага 3 (три) проектни предложения да бъдат допуснати до техническа и 

финансова оценка. 

 

След извършването на техническа и финансова оценка по процедура № 

BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. „Приспособяване на 

работниците, предприятията и предприемачите към промените“ бяха получени следните 

оценки: 

 

Таблица 8: Получени оценки на етап ТФО 

 

 

Проектно 

предложение 

№ 

Кандидат Наименование на 

проектното предложение 

Точки 

BG05M9OP001-

1.078-0002 

Петя- ИН ЕООД (ЕИК: 

113057721) 

По-здравословни условия 

на труд и социални 

придобивки в "ПЕТЯ-ИН" 

ЕООД и "ИРИНПРО" 

ЕООД 

72,5 

BG05M9OP001-

1.078-0003 

"БУС ПЕРНИК" ООД 

(ЕИК: 201245257) 

Адаптирана работна среда 53,5 

BG05M9OP001-

1.078-0004 

ВЕТПРОМ АД (ЕИК: 

823073378) 

Приспособяване на 

работниците и "Ветпром" 

АД към промените 

82 

 

 

На 17.01.2020 г. в 20:07 часа е извършено класиране на проектните предложения 

в ИСУН 2020 от Председателя на КППП – Администратор на сесия - № BG05M9OP001-

1.078-S1-ST1 

 

 

Таблица 9: Класиране на проектните предложения 
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П
о
р
е
д
е
н 
н
о
м
е
р 

Стату
с 

Одобре
но БФП 
(лв.) Процедура Номер на ПП Наименование Кандидат 

Дата на 
регистрация 

С
т
а
т
у
с 

А
н
у
л
и
р
а
н
о 
кл
ас
и
р
а
н
е Обобщена оценка 

1 Одоб
рено 

154 
120,93 

МИГ-Радомир-Земен, 
Мярка 2.1.7. 
„Приспособяване на 
работниците, 
предприятията и 
предприемачите към 
промените“ 

BG05M9OP0
01-1.078-
0004 

Приспособяван
е на 
работниците и 
"Ветпром" АД 
към п... 

ВЕТПРОМ 
АД 

30.10.2019 
14:04 

Р
е
г
и
с
т
р
и
р
а
н
о 

Н
е 

Т

и

п 

Пре

мин

ава Точки 

О
А

С

Д 

Да 
 

Т
Ф

О 

Да 82 

 

2 Одоб
рено 

110 
161,90 

МИГ-Радомир-Земен, 
Мярка 2.1.7. 
„Приспособяване на 
работниците, 
предприятията и 
предприемачите към 
промените“ 

BG05M9OP0
01-1.078-
0002 

По-
здравословни 
условия на 
труд и 
социални 
придоби... 

Петя- ИН 
ЕООД 

29.10.2019 
14:52 

Р
е
г
и
с
т
р
и
р
а
н
о 

Н
е 

Т

и

п 

Пре

мин

ава Точки 

О

А

С

Д 

Да 
 

Т
Ф

О 

Да 72.5 

 

 
Отхвъ
рлено 
на 
ОАСД 

 
МИГ-Радомир-Земен, 
Мярка 2.1.7. 
„Приспособяване на 
работниците, 
предприятията и 
предприемачите към 
промените“ 

BG05M9OP0
01-1.078-
0001 

Безопасна и 
здравословна 
работна среда 
в "Елейа" Е... 

"Елейа" 
ЕООД 

29.10.2019 
10:13 

Р
е
г
и
с
т
р
и
р
а
н
о 

Н
е Т

и

п 

Пр

ем

ин

ава Точки 

О
А

С

Д 

Не 
 

 

 
Отхвъ
рлено 
на 
ТФО 

 
МИГ-Радомир-Земен, 
Мярка 2.1.7. 
„Приспособяване на 
работниците, 
предприятията и 
предприемачите към 
промените“ 

BG05M9OP0
01-1.078-
0003 

Адаптирана 
работна среда 

"БУС 
ПЕРНИК" 
ООД 

30.10.2019 
11:31 

Р
е
г
и
с
т
р
и
р
а
н
о 

Н
е 

Т

и

п 

Пр

ем

ин

ав

а Точки 

О

А

С
Д 

Да 
 

Т

Ф

О 

Не 53.5 
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На 17.01.2020 г. се генерира от система ИСУН 2020 Протокол за  „Техническа и 

финансова оценка“ № BG05M9OP001-1.078-S1-RP2 

 

Таблица 10: Оценка „ТФО“ 

 
ПП рег. номер 

  
Резултат 

от ОАСД 

Резултат от ТФО Класиране 

Наименование Общ размер 

на БФП (лв.) 

Първоначално 

заявена сума 

Статус Статус Точки Пореден 

номер 

Статус БФП след 

корекции 

(лв.) 

BG05M9OP001-1.078-0004 ВЕТПРОМ 

АД 

146 820,54 

(заявена сума 

в ИСУН) 

161 502,59 

(сума с 

начислени 10 

% непреки 

разходи) 

Преминава Преминава 82,00 1 Одобрено 154120,93 

BG05M9OP001-1.078-0002 Петя- ИН 

ЕООД 

134 753,37 Преминава Преминава 72,50 2 Одобрено 110161,90 

BG05M9OP001-1.078-0001 "Елейа" 

ЕООД 

208701,32 Не 

преминава 

   
Отхвърлено 

на ОАСД 

 

BG05M9OP001-1.078-0003 "БУС 

ПЕРНИК" 

ООД 

108699,71 Преминава Не 

преминава 

53,50 
 

Отхвърлено 

на ТФО 

 

 

 

Таблица 11: Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и 

основанието за отхвърлянето им на етап Техническа и финансова оценка 

 

 

№ 

по 

ред 

Рег. номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат Основание за отхвърляне 

1. BG05M9OP001-

1.078-0003 

"БУС 

ПЕРНИК" 

ООД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за 

финансиране. Крайната оценка на проектното 

предложение на раздел 4 „Бюджет и ефективност на 

разходите – Ефективност, ефикасност и икономичност на 

разходите, структурираност на бюджета“ от 

Методологията за техническа и финансова оценка е 0 

точки. 

В дейност 5 „Подкрепа за практики за въвеждане на 

иновативни, по-производителни и „по-зелени” модели за 

организация на труда в предприятията; в т.ч. за 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на 

труда, подобряване професионалния и здравния статус на 

работниците и служителите, както и за подобряване на 

социалния климат“ от т. 7 „План за изпълнение / 

Дейности по проекта“ от Формуляра за кандидатстване е 

предвидено за закупуване „Двуколонен 

електромеханичен подемник, ножичен подемник за 
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демонтаж/монтаж на автомобилни гуми, 

гумодемонтажна машина и баланс машина ще осигурят 

модернизиране на технологични процеси на работа в 

автосервиза на фирмата.“ 

Съгласно т. 13.2 „Допустими дейности“ от Условията за 

кандидатстване за дейност 5.1 „Осигуряване на средства 

за колективна защита, включително модернизация и/или 

реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи 

обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, 

свързани с подобряване на условията на труд“, в рамките 

на тази дейност не е допустимо закупуването на машини 

и съоръжения, свързани с модернизация на 

производствената/основната дейност на предприятието. 

В резултат на редуциране на бюджета на проектното 

предложение, изразяващо се в премахване на 

недопустими разходи, както следва: 

✓ Двуколонен електромеханичен подемник с долна 

синхронизация – 1 бр. с единична цена – 3 150,00 

лв.; 

✓ Ножичен подемник за демонтаж/монтаж на 

автомобилни гуми 3000 кг. – 1 бр. с единична цена 

– 2 850,00 лв.; 

✓ Гумодемонтажна машина за леки и лекотоварни 

автомобили – 1 бр. с единична цена – 7 090,00 лв.; 

✓ Баланс машина подходяща за работа с леки, 

лекотоварни автомобили и мотоциклети с 

тъчскрийн дисплей – 1 бр. с единична цена – 5 

990,00 лв.; 

общата сума на проектното предложение е редуцирана на 

87 711,71 лв. Същата е по-ниска от минималния размер на 

безвъзмездната финансова помощ по процедурата – 97 

790,00 лева, съгласно т. 9 „Минимален и максимален 

размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен 

проект“ от Условията за кандидатстване. 

 Съгласно Методология за техническа и финансова 

оценка, в случай че в резултат на отстраняване на 

недопустими разходи от бюджета на проекта, общата 

сума на проектното предложение се окаже по-ниска от 

минималния размер на БФП, то проектното предложение 

ще бъде отхвърлено. 
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Заключение 

 

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

предложения, предложени за финансиране: 264 282,83 лева. 

✓ Сума на одобрената безвъзмездна финансова помощ (БФП – 100 %) –  

264 282,83 лева. 

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

✓ Брой проектни предложения предложени за финансиране – 2 броя. 

✓ Общата налична сума на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 

е – 391 160,00 лева. 

 

Въз основа на извършената техническа и финансова оценка по процедура за подбор 

на проектни предложения процедура № BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, 

Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите 

към промените“, КППП предлага да бъде отпусната на одобрените за финансиране 

проектни предложения, безвъзмездна финансова помощ в размер на 264 282,83 лева. 

 

✓ 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; 

 

Таблица 12: Списък на предложените за финансиране проектни 

предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на 

безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко 

предложение 

 
№ 

на 

кл

ас

ир

ан

ет

о  

Проектно 

предложение № 

Наименовани

е на 

кандидата 

Сред

но-

арит

мети

чна 

оценк

а 

(брой 

точки

) 

Искана сума 

на БФП 

(лв.) 

БФП след 

корекции 

(лв.) 

Общ бюджет 

по проекта 

(първоначале

н) 

Общ размер на 

бюджета 

(препоръчан) 

Съ

фин

анс

ира

не 

% на 

БФП 

1 BG05M9OP001-

1.078-0004 

ВЕТПРОМ АД 82 146 820,54 

(заявена сума в 

ИСУН) 

161 502,59 

(сума с 

начислени 10 

% непреки 

разходи) 

154 120,93 146 820,54 

(заявена сума в 

ИСУН) 

161 502,59 

(сума с 

начислени 10 

% непреки 

разходи) 

154 120,93 0,00 100% 

2 BG05M9OP001-

1.078-0002 

Петя-ИН 

ЕООД 

72.5 134 753,37 110 161,90 

 

134 753,37 110 161,90 0,00 100% 
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✓ Резервни проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, 

които успешно са преминали оценяването, но за които не достига 

финансиране; 

 

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 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. „Приспособяване на 

работниците, предприятията и предприемачите към промените“.  

 

Таблица 13: 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 
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; 

 

В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в 

рамките на  финансовия ресурс по процедурата: са отхвърлени две проектни 

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

съответствие и допустимост“ и „Техническа и финансова оценка“ по процедура на 

подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. „Приспособяване на 

работниците, предприятията и предприемачите към промените“. 

 

Таблица 14: Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения 

и основанието за отхвърлянето им 

№ 

по 

ред 

Рег. номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат Статус Основание за отхвърляне 

1. BG05M9OP001-

1.078-0001 

„ЕЛЕЙА“ 

ЕООД 

Отхвърлено 

на ОАСД 

Кандидатът не разполага с финансов капацитет 

съгласно – Приложение 3 от Документите за 

информация към Условията за кандидатстване – 

„Методика за оценка на финансовия капацитет на 

кандидатите/партньорите по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020 г.“. 

След предоставена по служебен път справка от 

Националния статистически институт (НСИ), 
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относно данните от счетоводния баланс на 

кандидата за последната финансова година 

(текуща печалба/загуба, стойност на собствения 

капитал и стойност на актива), по отношение на 

изискването кандидатите да разполагат с 

финансов капацитет, съгласно т. 11.1. „Общи 

изисквания за допустимост на кандидата и 

партньора“ от Условията за кандидатстване, 

финансовият капацитет на кандидата е оценен на -

2 точки, т.е. „лоша финансова стабилност“. 

Съгласно служебно предоставена от НСИ 

информация за стойностите за текуща 

печалба/загуба, собствен капитал и стойност на 

актива на кандидата, са взети следните стойности 

при изчисляване на показателите: 

- собствен капитал (код на реда 05000) : - 215; 

- сума на актива (код на реда 04500): 9921; 

- текуща печалба / загуба (код на реда 05600): - 

455. 

Изчисление на: 

- Финансова независимост = -215 / 9921 = -0,02167 

- Рентабилност = (-455 / 9921) * 100 = -0,04586*100 

= -4,586 %. 

Финансовата независимост е отрицателно число (- 

0,02167) и съгласно т. 2, раздел V от „Методика за 

оценка на финансовия капацитет на 

кандидатите/партньорите по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020 г.“ е -2 точки. 

Рентабилността е по-малка от - 2% (- 4,586 % ) и 

съгласно т. 2, раздел V от „Методика за оценка на 

финансовия капацитет на 

кандидатите/партньорите по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020 г.“ е 0 точки. 

Сумата на точките за двата индикатора е -2 точки 

и съгласно т. 3, раздел V от „Методика за оценка 

на финансовия капацитет на 

кандидатите/партньорите по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020 г.“ общия резултат на кандидата е лоша 

финансова стабилност. 
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Следователно оценителната комисия отхвърля 

проектното предложение на етап 

„Административно съответствие и допустимост“. 

2. BG05M9OP001-

1.078-0003 

"БУС 

ПЕРНИК" 

ООД 

Отхвърлено 

на ТФО 

Проектното предложение не отговаря на 

критериите за финансиране. Крайната оценка на 

проектното предложение на раздел 4 „Бюджет и 

ефективност на разходите – Ефективност, 

ефикасност и икономичност на разходите, 

структурираност на бюджета“ от Методологията 

за техническа и финансова оценка е 0 точки. 

В дейност 5 „Подкрепа за практики за въвеждане 

на иновативни, по-производителни и „по-зелени” 

модели за организация на труда в предприятията; 

в т.ч. за осигуряване на безопасни и здравословни 

условия на труда, подобряване професионалния и 

здравния статус на работниците и служителите, 

както и за подобряване на социалния климат“ от т. 

7 „План за изпълнение / Дейности по проекта“ от 

Формуляра за кандидатстване е предвидено за 

закупуване „Двуколонен електромеханичен 

подемник, ножичен подемник за 

демонтаж/монтаж на автомобилни гуми, 

гумодемонтажна машина и баланс машина ще 

осигурят модернизиране на технологични процеси 

на работа в автосервиза на фирмата.“ 

Съгласно т. 13.2 „Допустими дейности“ от 

Условията за кандидатстване за дейност 5.1 

„Осигуряване на средства за колективна защита, 

включително модернизация и/или реконструкция 

и/или обезопасяване на съществуващи обекти, 

технологични процеси, машини и съоръжения, 

свързани с подобряване на условията на труд“, в 

рамките на тази дейност не е допустимо 

закупуването на машини и съоръжения, свързани 

с модернизация на производствената/основната 

дейност на предприятието. 

В резултат на редуциране на бюджета на 

проектното предложение, изразяващо се в 

премахване на недопустими разходи, както 

следва: 

✓ Двуколонен електромеханичен подемник с 

долна синхронизация – 1 бр. с единична 

цена – 3 150,00 лв.; 
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✓ Ножичен подемник за демонтаж/монтаж на 

автомобилни гуми 3000 кг. – 1 бр. с 

единична цена – 2 850,00 лв.; 

✓ Гумодемонтажна машина за леки и 

лекотоварни автомобили – 1 бр. с единична 

цена – 7 090,00 лв.; 

✓ Баланс машина подходяща за работа с леки, 

лекотоварни автомобили и мотоциклети с 

тъчскрийн дисплей – 1 бр. с единична цена 

– 5 990,00 лв.; 

общата сума на проектното предложение е 

редуцирана на 87 711,71 лв. Същата е по-ниска от 

минималния размер на безвъзмездната финансова 

помощ по процедурата – 97 790,00 лева, съгласно 

т. 9 „Минимален и максимален размер на 

безвъзмездната финансова помощ за конкретен 

проект“ от Условията за кандидатстване. 

 Съгласно Методология за техническа и 

финансова оценка, в случай че в резултат на 

отстраняване на недопустими разходи от бюджета 

на проекта, общата сума на проектното 

предложение се окаже по-ниска от минималния 

размер на БФП, то проектното предложение ще 

бъде отхвърлено. 

 

✓ Оттеглени по време на оценката проектни предложения – приложение към 

настоящия доклад. 

 

В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в 

рамките на  финансовия ресурс по процедурата: няма проектни предложения, 

оттеглени от кандидатите по процедура на подбор на проекти за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 

2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените“. 

Оценителен доклад № BG05M9OP001-1.078-S1-RR3 е генериран в ИСУН 2020 

на 17.01.2020 г.  

 

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

Оценителния доклад на КППП от 17.01.2020 г., по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 

2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените“, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ 

„МИГ-Радомир-Земен“ 


