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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 

 

 

 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 
 

от 30.11.2020 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“, втори краен срок 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 23.10.2020 г. заседание от 

въвеждащо обучение. 

 

Комисията констатира, че в ИСУН 2020 са регистрирани общо 2 броя проектни 

предложения, като същите са подадени в рамките на крайния срок за подаване на 

проектни предложения – 19.10.2020 г., 17:00 часа. 

 

Таблица: Регистрирани проектни предложения в ИСУН 2020: 

 

Рег. № на проектното 

предложение: 
Име на кандидата: 

Дата и час на 

регистриране: 

BG06RDNP001-19.282-0011 

ЕТ „ЛЮБОМИР 

ЛЮБЕНОВ – СТРОЙ“ 

(ЕИК: 206217468) 

18.10.2020 г., 

13:39 ч. 

BG06RDNP001-19.282-0012 ЕТ „БОГДАН 

КОНСТАНТИНОВ“  

(ЕИК: 205959776) 

19.10.2020 г., 

15:46 ч. 
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Заключение от етап „Оценка на административното съответствие и 

допустимостта“. 

 

✓ 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“, 

втори краен срок КППП предлага 1 (едно) проектно предложение. 

 

 

Таблица 4: Проектни предложения, предложени за отхвърляне: 

 

ПП рег. номер Кандидат Основание за отхвърляне 

BG06RDNP001

-19.282-0012 

ЕТ „Богдан 

Константинов“ 

Проектното предложение не отговаря на Критериите за 

административно съответствие и допустимост и същото следва да 

бъде отхвърлено, със следните мотиви: 

 

1.Съгласно т. 23. „Начин на подаване на проектните 

предложения/концепциите за проектни предложения“ от 

Условията за кандидатстване, проектното предложение за 

предоставяне на финансова помощ и приложените към него 

документи могат да бъдат изцяло или частично оттеглени от 

кандидата до сключване на договор за предоставяне на финансова 

помощ в писмена форма. При оттегляне на проектното 

предложение кандидатът може да подаде ново, ако периодът на 

прием не е изтекъл. Всеки кандидат по настоящата процедура има 

право да участва с едно проектно предложение. 

Кандидатът ЕТ „БОГДАН КОНСТАНТИНОВ“ с ЕИК: 205959776 е 

подал повече от едно проектно предложение по настоящата 

процедура: 

 

✓ ПП № BG06RDNP001-19.282-0004 – „Закупуване на 

оборудване за производство на мюсли“ по първи краен 

срок; 

✓ ПП № BG06RDNP001-19.282-0012 – „Закупуване на 

оборудване за производство и пакетиране на зърнени 

храни тип мюсли“ по втори краен срок; 

 

Подаденото ПП № BG06RDNP001-19.282-0004 – „Закупуване на 

оборудване за производство на мюсли“ по първи краен срок  е 

отхвърлено от комисията за подбор на проектни предложения на 

етап „Оценка на административното съответствие и допустимост“ 

и до подаване на ПП № BG06RDNP001-19.282-0012 – „Закупуване 

на оборудване за производство и пакетиране на зърнени храни тип 

мюсли“ по втори краен срок, първоначално подаденото ПП № 

BG06RDNP001-19.282-0004 – „Закупуване на оборудване за 

производство на мюсли“ не е изцяло или частично оттеглено от 
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кандидата. Повторно подаденото ПП № BG06RDNP001-19.282-

0012 – „Закупуване на оборудване за производство и пакетиране на 

зърнени храни тип мюсли“ по втори краен срок по процедурата е 

недопустимо, т.к. всеки кандидат по настоящата процедура има 

право да участва с едно проектно предложение и на това основание 

следва да бъде отхвърлено. 

 

2.Съгласно т. 19 от раздел 24.1. „Списък с общи документи, които 

се подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване 

– кандидатите следва да представят 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 

във формат „.pdf“ или „.jpg“. 

Представен е договор за наем с нотариална заверка от 21.01.2020 г. 

и вписване в Служба по вписванията на 22.01.2020 г. Договорът е 

със срок от 21.01.2020 г. до 21.03.2026 г. Представеният договор не 

е валиден за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на 

подаване на проектното предложение, а именно 19.10.2020 година. 

 

3.В точка 12 „Прикачени електронно подписани документи“ от 

Формуляра за кандидатстване, кандидатът представя Бизнес план 

Приложение № 6а и 6б. В представените приложения има 

съществени несъответствия и неточности:   

 

• В Таблица № 1 „Предмет на инвестицията за която се 

кандидатства за подпомагане по проекта“ в Приложение 6а е 

посочена инвестиция в размер на 259 698,36 лв. която не 

съответства на посочената в Таблица № 1, Приложение 6б и т.5 

„Бюджет“  от Формуляра за кандидатстване.  

• В Таблица 10 „Други разходи“ е посочена застраховка на 

активите само за 3 години, което не отговаря на изискването, 

активите да бъдат застраховани за целия период на бизнес-

плана. 

• В Таблица 9 „Погасителен план на привлечените средства за 

реализация на инвестицията“ посочените параметри на 

външното финансиране/кредита не съответстват на 70% от 

размера на инвестицията. 

• В Таблица 12 „Прогноза за нетните парични потоци на проекта“ 

- разходите за амортизация не съответстват на Таблица 8 

„Разходи за амортизация (амортизационен план)“, ред 7 

„Разходи за лихви“ не е попълнен. 

 

4.Съгласно т. 1 от раздел 24.1. „Списък с общи документи, които се 

подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване – 

Приложение № 1 Основна информация за проектното предложение 

– документът е изискуем във формат „.pdf” или „.jpg“, както и във 
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формат „.doc“ или „.docx”. ”. Представеният от кандидата документ 

във формат .doc  е некоректно попълнен, по отношение на т. 3.1 и 

т. 3.2. 

 

5.Съгласно т. 2 от раздел 24.1. „Списък с общи документи, които се 

подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване – 

кандидатите следва да представят Приложение № 2 Таблица за 

допустими инвестиции (ТДИД) в електронен формат „xls“ или 

“xlsx”.  Представената таблица за допустими инвестиции в 

електронен формат е некоректно попълнена - не са попълнени 

клетка К36 – интензитет на помощта и клетка L36 – заявена 

субсидия. 

 

6.Съгласно т. 30 от раздел 24.1. „Списък с общи документи, които 

се подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване 

– кандидатите следва да представят Декларация за минимални и 

държавни помощи – Приложение № 13 към УК във формат „.pdf“ 

или „.jpg“. Представената Декларация за минимални и държавни 

помощи – Приложение № 13 към УК е некоректно попълнена по 

отношение на т. 13 и т. 18.  

 

7.В т. 8 „Индикатори“ от Формуляра за кандидатстване, индикатор 

„Общо публични разходи в евро“ не е количествено определен. Не 

е представена информация за индикатор „Общо инвестиции в евро 

(публични + частни)“.  Според Условията за кандидатстване - точка 

8 „Индикатори“ индикаторът е задължителен на ниво проектно 

предложение. 

 

 

 

✓ 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“, 

втори краен срок няма оттеглени проектни предложения. 

 

✓ 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“, втори краен срок КППП предлага 1 (едно) проектно 

предложение, по което общият размер на БФП е  91 875.00 лв., да бъде допуснато до 

техническа и финансова оценка: 

 

 

Таблица 5: Проектни предложения допуснати до Техническа и финансова 

оценка: 
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ПП рег. номер Кандидат Наименование 
Общ размер 

на БФП (лв.) 

Общ размер на 

съфинансиране 

(лв.) 

BG06RDNP001-

19.282-0011 

ЕТ 

ЛЮБОМИР 

ЛЮБЕНОВ - 

СТРОЙ 

Развитие на ЕТ 

ЛЮБОМИР 

ЛЮБЕНОВ - 

СТРОЙ в 

сферата на 

строителните 

услуги 

91 875,00 91 875,00 

 

 

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“, втори краен срок е извършена за периода от 25.11.2020 г. до 

30.11.2020 г.   

 

След извършването на техническа и финансова оценка по процедура № 

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

неземеделски дейности“, втори краен срок бяха получени следните оценки: 

 

 

Таблица 7: Получени оценки на етап ТФО 

 

 

Проектно 

предложение 

№ 

Кандидат Наименование на 

проектното предложение 

Точки 

BG06RDNP001-

19.282-0011 
ЕТ ЛЮБОМИР ЛЮБЕНОВ - 

СТРОЙ 
„Развитие на ЕТ ЛЮБОМИР 

ЛЮБЕНОВ - СТРОЙ в сферата на 

строителните услуги“ 

65 

 

 

На 30.11.2020 г. в 13:54 часа е извършено автоматично класиране на проектните 

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

BG06RDNP001-19.282-S2-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 

91 
875,00 

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

BG06RDNP001
-19.282-0011 

РАЗВИТИ
Е НА ЕТ 
ЛЮБОМИ
Р 
ЛЮБЕНО
В - 
СТРОЙ В 
СФЕРАТА 
Н... 

ЕТ ЛЮБОМИР 
ЛЮБЕНОВ - 
СТРОЙ 

18.10
.2020 
13:39 

Р
е
г
и
с
т
р
и
р
а
н
о 

Н
е 

Тип 

Премин

ава 

Точ

ки 

ОАС

Д 

Да 
 

ТФО Да 65 
 

 

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
-19.282-0012 

Закупува
не на 
оборудва
не за 
производ
ство и 
пакетир... 

ЕТ БОГДАН 
КОНСТАНТИН
ОВ 

19.10
.2020 
15:46 

Р
е
г
и
с
т
р
и
р
а
н
о 

Н
е 

Тип 

Премин

ава 

Точ

ки 

ОАС

Д 

Не 
 

 

 

 

 

На 30.11.2020 г. се генерира от система ИСУН 2020 Протокол за  „Техническа и 

финансова оценка“ № BG06RDNP001-19.282-S2-RP2. 
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Заключение от етап „Техническа и финансова оценка“. 

 

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

предложени за финансиране: 183 750,00 лева. 

✓ Сума на одобрената безвъзмездна финансова помощ (БФП) – 91 875,00 лева. 

✓ Съфинансиране от кандидатите - 91 875,00 лева. 

✓ Брой проектни предложения предложени за финансиране – 1 брой. 

✓ Одобрена сума на безвъзмездната финансова помощ по процедурата след 

приключване на първия краен срок – 489 298,52 лева. 

✓ Общата налична сума на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 

– 586 740,00 лева. 

 

 

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“, 

втори краен срок КППП предлага да бъде отпусната на одобреното за финансиране 

проектно предложение, безвъзмездна финансова помощ в размер на 91 875,00 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  

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-

0011 

ЕТ "ЛЮБОМИР 

ЛЮБЕНОВ - 

СТРОЙ" 

65 91 875,00 91 875,00 183 750,00 183 750,00 50 % 

 

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 
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„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, втори краен срок  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 

спрям

о 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, втори краен срок: е отхвърлено 1 /едно/ 

проектно предложение, което не е преминало 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 Основание за отхвърляне 

BG06RDNP001

-19.282-0012 

ЕТ „Богдан 

Константинов“ 

Проектното предложение не отговаря на Критериите за 

административно съответствие и допустимост и същото следва да 

бъде отхвърлено, със следните мотиви: 

 

1.Съгласно т. 23. „Начин на подаване на проектните 

предложения/концепциите за проектни предложения“ от 

Условията за кандидатстване, проектното предложение за 

предоставяне на финансова помощ и приложените към него 

документи могат да бъдат изцяло или частично оттеглени от 

кандидата до сключване на договор за предоставяне на финансова 

помощ в писмена форма. При оттегляне на проектното 

предложение кандидатът може да подаде ново, ако периодът на 

прием не е изтекъл. Всеки кандидат по настоящата процедура има 

право да участва с едно проектно предложение. 

Кандидатът ЕТ „БОГДАН КОНСТАНТИНОВ“ с ЕИК: 205959776 е 

подал повече от едно проектно предложение по настоящата 

процедура: 
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✓ ПП № BG06RDNP001-19.282-0004 – „Закупуване на 

оборудване за производство на мюсли“ по първи краен 

срок; 

✓ ПП № BG06RDNP001-19.282-0012 – „Закупуване на 

оборудване за производство и пакетиране на зърнени 

храни тип мюсли“ по втори краен срок; 

 

Подаденото ПП № BG06RDNP001-19.282-0004 – „Закупуване на 

оборудване за производство на мюсли“ по първи краен срок  е 

отхвърлено от комисията за подбор на проектни предложения на 

етап „Оценка на административното съответствие и допустимост“ 

и до подаване на ПП № BG06RDNP001-19.282-0012 – „Закупуване 

на оборудване за производство и пакетиране на зърнени храни тип 

мюсли“ по втори краен срок, първоначално подаденото ПП № 

BG06RDNP001-19.282-0004 – „Закупуване на оборудване за 

производство на мюсли“ не е изцяло или частично оттеглено от 

кандидата. Повторно подаденото ПП № BG06RDNP001-19.282-

0012 – „Закупуване на оборудване за производство и пакетиране на 

зърнени храни тип мюсли“ по втори краен срок по процедурата е 

недопустимо, т.к. всеки кандидат по настоящата процедура има 

право да участва с едно проектно предложение и на това основание 

следва да бъде отхвърлено. 

 

2.Съгласно т. 19 от раздел 24.1. „Списък с общи документи, които 

се подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване 

– кандидатите следва да представят 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 

във формат „.pdf“ или „.jpg“. 

Представен е договор за наем с нотариална заверка от 21.01.2020 г. 

и вписване в Служба по вписванията на 22.01.2020 г. Договорът е 

със срок от 21.01.2020 г. до 21.03.2026 г. Представеният договор не 

е валиден за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на 

подаване на проектното предложение, а именно 19.10.2020 година. 

 

3.В точка 12 „Прикачени електронно подписани документи“ от 

Формуляра за кандидатстване, кандидатът представя Бизнес план 

Приложение № 6а и 6б. В представените приложения има 

съществени несъответствия и неточности:   

 

• В Таблица № 1 „Предмет на инвестицията за която се 

кандидатства за подпомагане по проекта“ в Приложение 6а е 

посочена инвестиция в размер на 259 698,36 лв. която не 

съответства на посочената в Таблица № 1, Приложение 6б и т.5 

„Бюджет“  от Формуляра за кандидатстване.  
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• В Таблица 10 „Други разходи“ е посочена застраховка на 

активите само за 3 години, което не отговаря на изискването, 

активите да бъдат застраховани за целия период на бизнес-

плана. 

• В Таблица 9 „Погасителен план на привлечените средства за 

реализация на инвестицията“ посочените параметри на 

външното финансиране/кредита не съответстват на 70% от 

размера на инвестицията. 

• В Таблица 12 „Прогноза за нетните парични потоци на проекта“ 

- разходите за амортизация не съответстват на Таблица 8 

„Разходи за амортизация (амортизационен план)“, ред 7 

„Разходи за лихви“ не е попълнен. 

 

4.Съгласно т. 1 от раздел 24.1. „Списък с общи документи, които се 

подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване – 

Приложение № 1 Основна информация за проектното предложение 

– документът е изискуем във формат „.pdf” или „.jpg“, както и във 

формат „.doc“ или „.docx”. ”. Представеният от кандидата документ 

във формат .doc  е некоректно попълнен, по отношение на т. 3.1 и 

т. 3.2. 

 

5.Съгласно т. 2 от раздел 24.1. „Списък с общи документи, които се 

подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване – 

кандидатите следва да представят Приложение № 2 Таблица за 

допустими инвестиции (ТДИД) в електронен формат „xls“ или 

“xlsx”.  Представената таблица за допустими инвестиции в 

електронен формат е некоректно попълнена - не са попълнени 

клетка К36 – интензитет на помощта и клетка L36 – заявена 

субсидия. 

 

6.Съгласно т. 30 от раздел 24.1. „Списък с общи документи, които 

се подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване 

– кандидатите следва да представят Декларация за минимални и 

държавни помощи – Приложение № 13 към УК във формат „.pdf“ 

или „.jpg“. Представената Декларация за минимални и държавни 

помощи – Приложение № 13 към УК е некоректно попълнена по 

отношение на т. 13 и т. 18.  

 

7.В т. 8 „Индикатори“ от Формуляра за кандидатстване, индикатор 

„Общо публични разходи в евро“ не е количествено определен. Не 

е представена информация за индикатор „Общо инвестиции в евро 

(публични + частни)“.  Според Условията за кандидатстване - точка 

8 „Индикатори“ индикаторът е задължителен на ниво проектно 

предложение. 

 

 

В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в 

рамките на  финансовия ресурс по процедурата, втори краен срок: няма проектни 

предложения, оттеглени от кандидатите. 
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Оценителен доклад № BG06RDNP001-19.282-S2-RR3 е генериран в ИСУН 

2020 на 30.11.2020 г.  

 

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

Оценителния доклад на КППП от 30.11.2020 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“. 

 


