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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 

 

 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 
 

от 24.06.2019 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 първия краен срок за прием на проектни предложения – 10.05.2019 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 са регистрирани общо 3 броя проектни предложения, от които 3 броя 

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

предложения – 10.05.2019 г., 17:00 часа. 

 

Таблица 1: Регистър на проектните предложения 

Рег. № на проектното 

предложение: 
Име на кандидата: 

Дата и час на 

регистриране: 

BG16RFOP002-2.043-0001 
3А СТИЙЛ ООД 

(ЕИК: 175447571) 

09.05.2019 г., 

16:51 ч. 

BG16RFOP002-2.043-0002 ГАЛКО АД 

(ЕИК: 113032757) 

10.05.2019 г., 

13:40 ч. 



 

 

 

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. 

 

BG16RFOP002-2.043-0003 КАРИЕРИ И 

ВАРОДОБИВ АД 

(ЕИК: 113012808) 

10.05.2019 г., 

14:51 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“ няма отхвърлени проектни 

предложения. 

 

✓ 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“ няма оттеглени проектни 

предложения. 

 

✓ Проектни предложения, предложени за по-нататъшна оценка 

На 07.06.2019 г. въз основа на приключените оценителни листа администратор на 

сесия – Председател извърши обобщена оценка на АСД на проектни предложения 

регистрирани под номера BG16RFOP002-2.043-0001, BG16RFOP002-2.043-0002 и 

BG16RFOP002-2.043-0003. 

На 07.06.2019 г. се генерира от система ИСУН 2020 Протокол за оценка 

„Административно съответствие и допустимост“ № BG16RFOP002-2.043-S1-RP1. 

 

 

Таблица 4: Обобщена оценка „АСД“ 
ПП рег. номер 

   
Резултат от  

ОАСД 

Наименование Код на 

организацията 

по КИД 2008 

Адрес за 

кореспонденция 

Наименование Код на 

проекта по 

КИД 2008 

Общ 

размер 

на БФП 

(лв.) 

Общ размер на 

съфинансиране 

(лв.) 

Статус 

BG16RFOP002-

2.043-0001 

3А СТИЙЛ 

ООД 

25.11 

Производство 

на метални 

конструкции и 

части от тях 

България, 

гр.Радомир 2400, 

област Перник, 

община 

Радомир, гр. 

Радомир 2400, 

ж.к. Гърляница, - 

No 43 

Повишаване на 

производителността 

и експортния 

потенциал на 3А 

Стийл ООД 

25.11 

Производство 

на метални 

конструкции 

и части от тях 

351855,00 39095,00 Преминава 

 

 

  

BG16RFOP002-

2.043-0002 

ГАЛКО АД 25.61 

Повърхностно 

обработване и 

нанасяне на 

покритие върху 

метал 

България, 

гр.Радомир 2400, 

ул. ГАРАТА   1 

Повишаване на 

производителността 

и експортния 

потенциал на 

ГАЛКО АД чрез 

инвестиции в 

технологично 

оборудване 

25.61 

Повърхностно 

обработване и 

нанасяне на 

покритие 

върху метал 

331893,85 

 
 

 

 
  

36877,09 Преминава 
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BG16RFOP002-

2.043-0003 

КАРИЕРИ И 

ВАРОДОБИВ 

АД 

23.52 

Производство 

на вар и гипс 

България, 

гр.Земен 2440, 

ул. ТИЧЪК 47 

Повишаване на 

производителността 

и експортния 

потенциал на 

"Кариери и 

Вародобив" АД на 

територията на 

МИГ-Радомир-

Земен чрез 

закупуване на 

машини. 

23.52 

Производство 

на вар и гипс 

351921,74 39102,41 Преминава 

 

 

Въз основа на извършената оценка, КППП предлага 3 (три) проектни 

предложения, по които общия размер на БФП е 1 035 670,59 лв.  на етап 

„Административно съответствие и допустимост“ (след извършване на корекциите в 

бюджета на ГАЛКО АД, въз основа на констатациите на КППП общия размер на БФП 

ще бъде редуциран на 1 035 670,58 лв.) да бъдат допуснати до техническа и финансова 

оценка: 

 

Таблица 5: Проектни предложения, предложени за преминаване на етап 

Техническа и финансова оценка 

ПП рег. 

номер 

Кандидат Наименование Общ размер 

на БФП 

(лв.) 

Общ 

размер на 

съфинан-

сиране 

(лв.) 

BG16RFOP

002-2.043-

0001 

3А СТИЙЛ ООД Повишаване на 

производителност

та и експортния 

потенциал на 3А 

Стийл ООД 

351 855,00 39 095,00 

BG16RFOP

002-2.043-

0002 

ГАЛКО АД Повишаване на 

производителност

та и експортния 

потенциал на 

ГАЛКО АД чрез 

инвестиции в 

технологично 

оборудване 

331 893,85 36 877,09 

BG16RFOP

002-2.043-

0003 

КАРИЕРИ И 

ВАРОДОБИВ 

АД 

Повишаване на 

производителност

та и експортния 

потенциал на 

"Кариери и 

Вародобив" АД на 

351 921,74 39 102,41 
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територията на 

МИГ-Радомир-

Земен чрез 

закупуване на 

машини. 

 

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“ е извършена за периода от 07.06.2019 г. до 24.06.2019 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 са допуснати общо 3 (три) проектни 

предложения. 

 

Обобщена техническа и финансова оценка. 

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“ бяха получени следните оценки: 

 

Таблица 7: Получени оценки на етап ТФО 

 

Проектно 

предложение 

№ 

Кандидат Наименование на 

проектното предложение 

Точки 

BG16RFOP002-

2.043-0001 

3А СТИЙЛ ООД 

(ЕИК: 175447571) 

Повишаване на 

производителността и 

експортния потенциал на 3А 

Стийл ООД 

84 

BG16RFOP002-

2.043-0002 

ГАЛКО АД 

(ЕИК: 113032757) 

Повишаване на 

производителността и 

експортния потенциал на 

ГАЛКО АД чрез 

инвестиции в технологично 

оборудване 

75 

BG16RFOP002-

2.043-0003 

КАРИЕРИ И ВАРОДОБИВ 

АД 

(ЕИК: 113012808) 

Повишаване на 

производителността и 

експортния потенциал на 

"Кариери и Вародобив" АД 

на територията на МИГ-

Радомир-Земен чрез 

закупуване на машини. 

69 
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На 24.06.2019 г. в 10:50 часа е извършено класиране на проектните предложения 

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

2.043-S1-ST1. 

 

Таблица 8: Класиране на проектните предложения 

 

Пореде
н 
номер 

С
та
ту
с 

Одобрено 
БФП (лв.) Процедура Номер на ПП 

Наименова
ние Кандидат 

Дата 
на 
регис
траци
я 

Ста
тус 

Анул
иран
о 
класи
ране Обобщена оценка 

1 О
до
бр
ен
о 

351 855,00 МИГ-
Радомир-
Земен, Мярка 
1.1.2 
„Повишаване 
на 
производите
лността и 
експортния 
потенциал на 
МСП на 
територията 
на МИГ-
Радомир-
Земен“ 

BG16RFOP002-
2.043-0001 

Повишаван
е на 
производит
елността и 
експортния 
потенциал 
на 3А 
Стийл ООД 

3А 
СТИЙЛ 
ООД 

09.05.
2019 
16:51 

Рег
ист
рир
ано 

Не 

Тип 

Прем

инава Точки 

ОАСД Да 
 

ТФО Да 84 

 

2 О
до
бр
ен
о 

331 893,84 МИГ-
Радомир-
Земен, Мярка 
1.1.2 
„Повишаване 
на 
производите
лността и 
експортния 
потенциал на 
МСП на 
територията 
на МИГ-
Радомир-
Земен“ 

BG16RFOP002-
2.043-0002 

Повишаван
е на 
производит
елността и 
експортния 
потенциал 
на ГАЛКО 
АД чрез 
инвестиции 
в 
технологич
но 
оборудване 

ГАЛКО 
АД 

10.05.
2019 
13:40 

Рег
ист
рир
ано 

Не 

Тип 

Прем

инава Точки 

ОАСД Да 
 

ТФО Да 75 

 

3 О
до
бр
ен
о 

351 921,74 МИГ-
Радомир-
Земен, Мярка 
1.1.2 
„Повишаване 
на 
производите
лността и 
експортния 
потенциал на 
МСП на 
територията 
на МИГ-
Радомир-
Земен“ 

BG16RFOP002-
2.043-0003 

Повишаван
е на 
производит
елността и 
експортния 
потенциал 
на 
"Кариери и 
Вародобив" 
АД на 
територият
а на МИГ-
Радомир-
Земен чрез 
закупуване 
на машини. 

КАРИЕРИ 
И 
ВАРОДО
БИВ АД 

10.05.
2019 
14:51 

Рег
ист
рир
ано 

Не 

Тип 

Прем

инава Точки 

ОАСД Да 
 

ТФО Да 69 
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На 24.06.2019 г. се генерира от система ИСУН 2020 Протокол за  „Техническа и 

финансова оценка“ № BG16RFOP002-2.043-S1-RP2. 

 

 

Таблица 9: Оценка „ТФО“ 
№ 

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 

Съфинанси

ране 

Общ 

бюджет на 

проекта 

(първонача

лен) 

Общ размер на 

бюджета 

(препоръчан) 

% на 

БФП 

1 BG16RFO

P002-

2.043-0001 

3А СТИЙЛ ООД 

(ЕИК: 175447571) 

84 351 855,00 351 855,00 39 095,00 390 950,00 390 950,00 90% 

2 BG16RFO

P002-

2.043-0002 

ГАЛКО АД 

(ЕИК: 113032757) 

75 331 893,85 331 893,84 36 877,09 368 770,94 368 770,93 90% 

3 BG16RFO

P002-

2.043-0003 

КАРИЕРИ И 

ВАРОДОБИВ АД 

(ЕИК: 113012808) 

69 351 921,74 351 921,74 39 102,41 391 024,15 391 024,15 90% 

 

 

Заключение от етап „Техническа и финансова оценка“. 

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

предложения, предложени за финансиране: 1 150 745,08 лева. 

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

1 035 670,58 лева. 

✓ Съфинансиране от кандидатите – 10% - 115 074,50 лева. 

✓ Брой проектни предложения предложени за финансиране – 3 броя. 

✓ Общата налична сума на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 

е – 1 564 640,00 лева. 

 

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 М 

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

одобрените за финансиране проектни предложения, безвъзмездна финансова 

помощ в размер на 1 035 670,58 лева. 

 

Таблица 10: 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 
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№ 

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 BG16RFO

P002-

2.043-0001 

3А СТИЙЛ ООД 

(ЕИК: 175447571) 

84 351 855,00 351 855,00 390 950,00 390 950,00 90% 

2 BG16RFO

P002-

2.043-0002 

ГАЛКО АД 

(ЕИК: 113032757) 

75 331 893,85 331 893,84 368 770,94 368 770,93 90% 

3 BG16RFO

P002-

2.043-0003 

КАРИЕРИ И 

ВАРОДОБИВ АД 

(ЕИК: 113012808) 

69 351 921,74 351 921,74 391 024,15 391 024,15 90% 

 

 

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 BG16RFOP002-2.043 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 

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

МИГ-Радомир-Земен“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в 

рамките на  финансовия ресурс по процедурата: няма отхвърлени проектни 

предложения. 

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 е генериран в ИСУН 2020 на 24.06.2019 г. в 15:21 часа. 

 

 

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

Оценителен доклад на КППП от 24.06.2020 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“. 


