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Председател на УС на МИГ:/п/
ИВО ЦВЕТКОВ
Докладът е одобрен с Решение
Протокол №11/30.07.2021 г. на УС на МИГ Бяла Слатина
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД
от работата на Комисия за подбор на проектни предложения
по процедура BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“, с първи краен срок 17:30 ч. на 15.06.2021 г.
Днес, 26.07.2021 г. /понеделник/, на основание Заповед №09/16.07.2021 г. за определяне
на Комисия за подбор на проектни предложения и във връзка с извършена оценка и
подбор на постъпилите проектни предложения в рамките на първия краен срок /17:30ч.
на 15.06.2021 г./, по процедура BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина 6.4
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, се състави настоящият оценителен
доклад, с който работата на КППП се счита за приключена.
Подбора и оценката на проектните предложения, подадени в рамките на първия краен
срок, протече по следния начин:
1) ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Обявяването на процедурата за подбор на проектни предложения в ИСУН
№BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“, с два крайни срока за кандидатстване, е извършено на
15.04.2021 г. с първи краен срок за кандидатстване – 17:30 ч. на 15.06.2021 г.
Непосредствено преди изтичане на първия краен срок за прием на проектни
предложения, към УО на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. беше
отправена покана за участие на представител в оценителната сесия, като наблюдател без
право на глас, при подбора на проектни предложения в рамките на процедура
BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина 6.4
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. От страна на УО не беше определен
наблюдател.
2) ПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В рамките на първия краен срок, до 17:30 ч. на 16.06.2021 г., по процедура
№BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“ постъпиха общо 2 бр. проектни предложения, подлежащи на
оценка, съгласно реда им на подаване, както следва:
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Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на
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ОПИК 2014-2020 г.
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№

1.

2.

Номер на ПП

Наименование на проекта

Кандидат

„Повишаване
на
конкурентоспособността
на
микропредприятие
чрез
BG06RDNP001- закупуване на машини и
МИАР ООД
19.514-0001
оборудване за изработка на
прозорци от PVC профили в
съществуващ производствен цех
в гр. Бяла Слатина“
BG06RDNP001- „Козметичен
център
„Роял РОЯЛ ЕСТЕТИК
19.514-0002
Естетик “- гр.Бяла Слатина“
ЕООД

Дата и час на
регистрация

15.06.2021 г.
14:14 ч.

15.06.2021 г.
15:43 ч.

3) СЪЗДАВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ
На основание Заповед №09/16.06.2021 г. на Председателя на УС на МИГ Бяла Слатина,
с която е определен състава на КППП, на 17.06.2021 г. беше създадена оценителната
сесия BG06RDNP001-19.514-S1 в ИСУН 2020. Присъединените членове в оценителната
сесия, на основание изпратената Заповед №09/16.06.2021 г. до УО на ПРСР, са както
следва:
Права в оценителната
№
Член на КППП
Позиция в КППП
сесия
1.

Петко Павлов Павлов

Председател

Администратор

2.
3.

Цветанка Иванова Данова
Добрин Михайлов Савчев

Секретар
Член с право на глас

Администратор
Оценител

4.

Павлина Савова Йончина

Член с право на глас

Оценител

5.

Таня Николова Петкова

Член с право на глас

Оценител

4) ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ
На 16.06.2021 г. /сряда/ от 11:00 часа, в офиса на МИГ Бяла Слатина на адрес гр. Бяла
Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, на основание Заповед №09/16.06.2021 г. за
определяне на Комисия за подбор на проектни предложения и във връзка с
осъществяване на оценка на проектни предложения в рамките на първи краен срок по
мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“от Стратегията за ВОМР
на МИГ Бяла Слатина, посредством конферентна онлайн връзка се проведе встъпителна
среща с цел въвеждащо обучение на Комисията за подбор на проектни предложения по
процедура BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“, в която се включиха всички членове на КППП.
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Председателят на КППП откри срещата и запозна членовете с темите, предмет на
въвеждащото обучение, а именно:
- правата и задълженията в процеса на оценка;
- особеностите на процедура BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции
в подкрепа на неземеделски дейности“, което включва цели, индикатори, бюджет,
критерии за допустимост на кандидатите, дейностите, разходите и др.;
- етапите на оценка и критериите за оценка, както и пълно разяснение;
- извършване на оценка в ИСУН 2020.
Председателят на КППП подробно разясни конкретните ангажименти, които лицата
следва да изпълнят с оглед осъществяването на оценка на постъпилите в рамките на
втория краен срок общо 6 проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.514
МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, които
включват:
1) Подписване на декларации;
2) Запознаване с правилата за работа на КППП;
3) Участие в заседанията на КППП;
4) Извършване на проверки и попълване на Контролни листи от проверките;
5) Участие при изготвяне на оценителен доклад от работата на КППП;
6) Докладване и уведомяване за хода на оценителния процес.
В хода на въвеждащото обучение бяха разисквани и конкретните задачи и дейности на
членовете на Комисията за подбор на проектни предложения.
След изчерпване на темите и въпросите от въвеждащото обучение на членовете на
Комисията за подбор на проектни предложения /КППП/ в рамките на първия краен срок
по процедура BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина, беше разяснено,
че следва да попълнят и върнат, изпратените им по имейл Декларации.
5) ОЦЕНКА НА ЕТАП АСД
Оценката за Административно съответствие и допустимост на проектните предложения,
подадени в рамките на първия краен срок по процедура BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла
Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, стартира на 18.06.2021
г., като системата ИСУН 2020 автоматично генерира разпределението на ОАСД на
18.05.2021 г. в 11:15 ч. както следва:
№ Номер на ПП
Наименование на проекта
Кандидат
Тип
Оценители
на
етап
BG06RDNP00 „Повишаване на
Добрин
1-19.514-0001 конкурентоспособността на
Михайлов
1.
микропредприятие чрез закупуване
МИАР ООД ОАСД
Савчев
на машини и оборудване за изработка
на прозорци от PVC профили в
Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно
развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на
селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и
ОПИК 2014-2020 г.
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съществуващ производствен цех в гр.
Бяла Слатина“
BG06RDNP00
1-19.514-0002

Павлина
Савова
Йончина
Таня
Николова
Петкова

„Козметичен център „Роял Естетик “гр.Бяла Слатина“
РОЯЛ
ЕСТЕТИК
ЕООД

2.

ОАСД

Добрин
Михайлов
Савчев
На етап оценка за Административно съответствие и допустимост, бяха проведени 3
неприсъствени заседания, на които са дискутирани различни въпроси и са взети общо 7
Решения от КППП, както следва:
Първо заседание на КППП
На 18.06.2021 г. /петък/ от 14:00 часа, на основание Заповед №09/16.06.2021 г. за
определяне на Комисия за подбор на проектни предложения и във връзка с
осъществяване на оценка на етап АСД на постъпилите проектни предложения по
процедура BG06RDNP001-19.514, посредством конферентна връзка се проведе първото
заседание на Комисията. Председателят на Комисията за подбор на проектни
предложения /КППП/ уведоми членовете, че в определеният срок, не са постъпвали
въпроси от кандидатите и не са давани разяснения, след което представи Списък на
подадените проектни предложения в ИСУН 2020 рамките на първия краен срок и съобщи
разпределението им на етап ОАСД, автоматично генерирано от системата, както следва:
№

Номер на ПП

Наименование на проекта

BG06RDNP00
1-19.514-0001

„Повишаване на
конкурентоспособността на
микропредприятие чрез закупуване
на машини и оборудване за изработка
на прозорци от PVC профили в
съществуващ производствен цех в гр.
Бяла Слатина“
„Козметичен център „Роял Естетик “гр.Бяла Слатина“

1.

BG06RDNP00
1-19.514-0002
2.

Кандидат

Тип
на
етап

Оценители
Добрин
Михайлов
Савчев

МИАР ООД

РОЯЛ
ЕСТЕТИК
ЕООД

ОАСД
Павлина
Савова
Йончина
Таня Николова
Петкова
ОАСД

Добрин
Михайлов
Савчев
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С цел да се гарантира единен подход при оценката на проектните предложения на етап
„Административно съответствие и допустимост“, по време на първото заседание,
членовете на КППП взеха следните решения:
РЕШЕНИЕ 1
Когато от кандидатите следва да се изисква документ, който първоначално не е
приложен към проектните предложения и/или приложеният документ не е в
съответствие с изисквания образец и не става ясна съответната информация, която се
предоставя с него, да се изисква отново, като срокът за представяне е не по-малко от 10
/десет/ дни, считано от деня, следващ датата на изпращане на искането.
Пояснителна информация и/или документи не могат да се изисква повторно от
кандидатите на етап АСД.
Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа
Решението се приема единодушно.
РЕШЕНИЕ 2
Когато се налага да се извърши корекция във ФК, съответната секция от формуляра за
кандидатстване в ИСУН 2020 ще се „отключва“ за кандидатите, за да извършат
съответните промени.
Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа
Решението се приема единодушно.
РЕШЕНИЕ 3
Когато се изисква допълнителна/пояснителна информация и/или документи от
кандидатите, същите следва да бъдат изпращани чрез раздел „Комуникация“ и
отразени/приложени в получения отговор.
Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа
Решението се приема единодушно.
РЕШЕНИЕ 4
Когато при оценката се установи липса на документи и/или друга нередовност,
Комисията за подбор изпраща на кандидатите уведомления за установените
нередовности. В случай, че кандидат не отговори на уведомлението или представи
пояснения по констатираните нередовности извън посочения срок, производството по
оценка на проекта се прекратява.
Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа
Решението се приема единодушно.
Второ заседание на КППП
На 08.07.2021 г. от 10:00 часа, в офиса на МИГ Бяла Слатина на адрес гр. Бяла Слатина,
ул. „Климент Охридски” № 68, на основание Заповед №09/16.06.2021 г. за определяне на
Комисия за подбор на проектни предложения и във връзка с извършената оценка на етап
АСД на постъпилите проектни предложения в рамките на първия краен срок по
процедура BG06RDNP001-19.514, посредством конферентна онлайн връзка се проведе
Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно
развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на
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второ заседание на КППП. По време на заседанието бяха изложени и обсъдени всички
констатирани от оценителите несъответствия и пропуски по проектните предложения и
съответно одобрени писмата за изпращане към кандидатите, както следва:
1. За проектно предложение BG06RDNP001-19.514-0001 „Повишаване на
конкурентоспособността на микропредприятие чрез закупуване на машини и
оборудване за изработка на прозорци от PVC профили в съществуващ
производствен цех в гр. Бяла Слатина“ е констатирано, че:
- Декларация за съгласие и информираност за обработване на лични данни Приложение
№3 по раздел 24.1 „Списък с общи документи“ от Условия за кандидатстване е подадена
към ФК само за Управителя Алекс Архангелов Петров. При проверката е установено, че
представляващ кандидата МИАР ООД заедно и поотделно с АЛЕКС АРХАНГЕЛОВ
ПЕТРОВ е също и Мирослав Васков Петров.
- Предоставено е електронно копие в PDF формат на документ, който не съвпада с
образеца към УК - "Приложение №10 - Формуляр за мониторинг". Документът е
подписан, поставен е печат и дата 15.06.2021 г., но не е изписано името на лицето, което
го е подписало.
- Предоставено е електроно копие в .jpg формат на Уведомление за инвестиционно
предложение с Вх. № ОВОС-ЕО-158/11.06.2021 г., внесено РИОСВ – Враца. Не е
представено съответното Становише от подаденото заявление.
- Предоставено е електроно копие в .pdf формат на вписан на 09/03/2021 в Агенцията по
вписванията – Служба в гр. Бяла Слатина, договор за наем на 251/805 идеални части от
„СГРАДА“ с идентификатор 07702.501.4343.2, със застроена площ 830 м2, на един етаж,
фукционално предназначение "друг вид производствена, складова, инфраструктурна
сграда", заедно с остъпеното в поземления имот право на строеж. Адресът на имота е в
гр. Бялал Слатина, ул. „Захари Стоянов“ №4. Договорът е сключен за период от 7 години,
считано от 04/01/2021 г. Идентификацията на сграда отговаря на описанието за
местоположение на инвестицията в други документи, приложени към ПП. От договора
не става известно по какъв начин са уредени правата по отношение на останалите 554
идеални части - дали те са собственост вече на наемателя, или ако всички съсобственици
в сградата са уредили/разпределили по някакъв начин ползването на сградата в някаква
реална конфигурация - какъв е този начин.
- За двете групи разходи са представени по три съпоставими независими оферти, които
имат наименование на оферента, срок на валидност на офертата, дата на издаване на
офертата, подпис и печат на оферента, техническо предложение, ценово предложение,
но към запитванията за оферти НЕ е приложена техническата спецификация, определяща
изискванията на технолога към отделните машини и параметрите на оферираните
отделни позиции машини от офертите на "ПРОСОЛ" ООД и "МАХТЕК" ЕООД не
отговарят напълно на Техническата спецификация, заверена от правоспособно лице.
- Представен е Бизнес план - Приложение №6а и Таблици към бизнес план - Приложение
№6б, в които са открити несъответствия и са изискани разяснения по отношение на:
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- Таблица 1 (стр. 12) данните не съответстват на данните от таблица 9 (стр. 28) - по
отношение на кредитните средства, разходите за лихви и др. В последните 3 колони на
Таблица 1 „Осигуряване на средства“, кандидата е посочил, че 80% ще са собствени и
20% ще са от кредит. В Таблица 9 „Погасителен план на привлечените средства за
реализация на инвестицията“ обаче е посочено, че 80% от средствата ще са от кредит.
- Таблица В3 в Приложение №6а е заменена от допълнително копие на таблица В2. В
таблиците към бизнес плана, Таблица В3 е попълнена, но не е поставена на съответното
място в Приложение №6а. В УК не се открива изискване за попълването на тазблицата.
Не става ясно как бизнес моделът може да разчита на 2-ма основни клиенти за период от
5-6 бъдещи години.
- Получените резултати от изчисленията за обща нетна настояща стойност (NPV2) и за
обща вътрешна норма на възвращаемост (IRR2).
2. За проектно предложение BG06RDNP001-19.514-0002 „Козметичен център „Роял
Естетик “- гр.Бяла Слатина“ е констатирано, че:
- В раздел 1 "Основни данни" в поле "Срок на изпълнение, месеци (1-36)" е посочен срок
24 месеца. Същевременно, в раздел 7 "План за изпълнение / Дейности по проекта" в
полета към дейностите, продължителността е 3 месеца.
- Раздел 10 "План за външно възлагане" не е попълнен. Видно от представения бюджет,
заявената сума на инвестицията надвишава праговете за директно договаряне, а освен
това по проекта е предвидена отделна дейност "Провеждане на процедура по ПМС 160
за избор на изпълнител, чрез ИСУН".
- Представена е Таблица за допустими инвестиции по подмярка 19.2 - Приложение №2,
но общата сума на разходите в колона „J“ надвишава с 0,01 лв. общата сума в Раздел 5
"Бюджет" от Формуляра за кандидатстване. Посочените разходи съответстват по
стойност и количество, но от укръглението в единичните цени, общият сбор на сумите в
Приложение №2 е по-голям с с 0,01 лв. от общата сума в бюджета.
- Представена е Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по проекта Приложение №8, но в данните на представляващия кандидата е посочено, че л. к.
№646880723 е издадена от МВР - Бяла Слатина и годината е записана с латинско G.
- Представена е Декларация по чл.25, ал.2 от ЗУСЕСИФ Приложение №12, в която
неправилно са зачертани декларираните обстоятелства по т. 1.
– Представено е електроно копие в .jpg формат на Уведомление за инвестиционно
предложение с Вх. №ОВОС-ЕО-159/14.06.2021 г, внесено РИОСВ – Враца. Не е
представено съответното Становише от подаденото заявление.
- Представени са технически спецификации на оборудването за Козметичния център
"Роял Естетик" гр. Бяла Слатина, подписани от управителя. Количествата на описаните
машини отговарят на посоченото в бюджета, но за артикул "Професионален апарат за
почистване и пилинг на лице" се открива разминаване в описанието, в което се уточнява,
че е за лице и тяло.
- Представена е Инвентарна книга към 15.06.2021 г., в която е положен подпис само на
управителя. Липсва подпис на съставителя.
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- Представени са по 3 бр. оферти за всеки отделен ДМА, предвиден за закупуване по
проекта или общо 12 бр. за 4-те козметични уреда, ведно със запитванията. При проверка
на запитванията, представените оферти и тех. спецификация са установени следните
несъответствия:
- в представените оферти от ВИКТОРИ ТРЕЙД 21 ООД, в данните на оферента е посочен
ЕИК на кандидата;
- представените запитвания за "Професионален апарат за почистване и пилинг на лице"
не сответстват по минимални технически характеристики и наименование на
техническата спецификация;
- в представените оферти, техническите характеристи на предложеното оборудване не
покрива посочените минимани технически характеристики от запитванията;
- представените оферти от "АУТОСПЕД" ООД са нечетливи.
Също така, към представените оферти липсват Декларации от оферентите, че са
информирани че нямат предимство при провеждане на процедура по ПМС №160 на МС
от 01.07.2016 г.
- Представен е Бизнес план - Приложение №6а и Таблици към бизнес план - Приложение
№6б, в които са открите същое несъответствия, по които са изискани разяснения по
отношение на:
- Таблици, чието съдържание е частично видимо /Таблица Б2 "Заетост" на стр. 10-11;
Таблица 1 "Предмет наинвестицията" на стр.13; Таблица 3 "Производствена и търговска
програма" на стр. 21-24; Таблица 6 "Разходи за суровини, материали и външни услуги"
на стр.31; Таблица 8 "Разходи за омортизация" на стр. 33-34; Таблица 10 "Други разходи"
на стр.35; Таблица 12 "Прогноза за Нетните парични потоци на проекта" на стр. 40-41;
- в Таблица 7 към бизнес план - Приложение №6б не са попълнени данни за предходна
година.
След така констатираните пропуски и несъответствия по подадените проектни
предложения в рамките на първия краен срок по процедура BG06RDNP001-19.514 МИГ
Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, КППП взе
следното:
РЕШЕНИЕ № 5
Да бъдат изпратени уведомителни писма до кандидатите за отстраняване на
констатираните в хода на проверката за административно съответствие и допустимост
нередовности, като в писмата задължително следва да бъде упоменато, че
неотстраняването на установените нередовности в указания срок води до отхвърляне на
проектното предложение.
Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа
Решението се приема единодушно.
На 08.08.2021 г., в резултат от извършената документална проверка от оценителите и на
база констатираните несъответствия по проектните предложения, чрез ИСУН 2020 са
изпратени 2 броя уведомителни писма до кандидатите, както следва:
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№ Проектно предложение
BG06RDNP001-19.5140001

1.

BG06RDNP001-19.5140002
2.

Изискани документи и пояснителна информация
1.Декларация за съгласие и информираност за
обработване на лични данни Приложение №3 за
Управитела Мирослав Васков Петров.
2.Подписано и подпечатано Приложение №10 Формуляр за мониторинг, съгласно образеца към
УК по настоящата процедура.
3.Становище на РИОСВ - Враца, получено в
резултат от подадено заявление с Вх. № ОВОСЕО-158/11.06.2021 г.
4.Пояснение и допълнителна информация, от
която става видно, че при използването на
конкретните помещенията за "цех за дограма" не е
пренебрегнато съгласието на други съсобственици
в имота, отдаден под наем на 251/805 идеални
части, както и доказателства, че Общата вещ се
използува и управлява съгласно решението на
съсобствениците, притежаващи повече от
половината от общата вещ съгласно чл. 32 от ЗС.
5.Пояснения,
запитвания
с
техническа
спецификация и оферти и/или допълнителни
пояснения от оферентите "ПРОСОЛ" ООД и
"МАХТЕК" ЕООД от които е видно съответствие
с всички технически парамети на машините с тези
от техническата спецификация, заверена от
правоспособно лице.
6.Обяснителна записка с пояснения и информация
по отношение на констатираните несъответствия в
бизнес плана и при необходимост коригирани
съответните части от Бизнес план - Приложение
№6а и Таблици към бизнес план - Приложение
№6б.
1.Обяснителна записка с информация по
отношение срока за изпълнение на проекта, с
оглед констатираното несъответствие във
формуляра за кандидатстване;
2. Пояснение и при необходимост да се попълни
необходимата информация от страна на кандидата
в Раздел 10 "План за външно възлагане" във
Формуляра за кандидатстване в ИСУН.

Изх. №
МИГ-АСД-6.40001/08.07.2021г.

МИГ-АСД-6.40002/08.07.2021г.
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3.Таблица
за
допустими
инвестиции
Приложение №2, с обща сума, която съотвества на
общата сума в Раздел 5 "Бюджет" от Формуляра за
кандидатстване.
4. Декларация за липса или наличие на двойно
финансиране по проекта - Приложение №8, с
коректно попълнени данни на кандидата.
5. Декларация по чл.25, ал.2 от ЗУСЕСИФ
Приложение №12, с правилно зачертани
обстоятелства по т. 1.
6.Становище на РИОСВ - Враца, получено в
резултат от подадено заявление №ОВОС-ЕО159/14.06.2021
7.Пояснение за констатираното несъответствие в
Техническите спецификации на оборудването за
Козметичния център "Роял Естетик" гр. Бяла
Слатина и при необходимост коригирани
спецификации.
8. Инвентарна книга с подпис на управителя и на
съставителя.
9.Обяснителна
записка
с
пояснение
за
констатираното несъответствие по
така
представените оферти за всеки отделен ДМА,
предвиден за закупуване по проекта, при
необходимост коригирани оферти, ведно със
запитванията и декларации от оферентите, че са
информирани че нямат предимство при
провеждане на процедура по ПМС №160 на МС от
01.07.2016 г.
10.Обяснителна записка с пояснения и
информация по отношение на констатираните
несъответствия в бизнес плана и при
необходимост коригирани съответните части от
Бизнес план - Приложение №6а и Таблици към
бизнес план - Приложение №6б.
В отговор на изпратените уведомителни писма за отстраняване на нередовности чрез
ИСУН 2020, в указания срок от 10 дни постъпиха 2 бр. отговори от кандидатите, както
следва:
№ Номер на ПП
Дата на въпрос Срок за отговор
Дата на отговор
1.
BG06RDNP001-19.514-0001 08.07.2021
18.07.2021
16.07.2021
2.
BG06RDNP001-19.514-0002 08.07.2021
18.07.2021
17.07.2021
Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно
развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на
селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и
ОПИК 2014-2020 г.
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След получените допълнително изискани пояснения и документи от кандидатите,
оценката на проектните предложение беше продължена. При прегледа на отговора за
проектно предложение BG06RDNP001-19.514-0002 „Козметичен център „Роял Естетик
“- гр.Бяла Слатина“ е констатирано, че кандидата е представил писмено заявление за
оттегляне на проектното си предложение. В резултат на постъпилото заявление, КППП
взе следното решение:
РЕШЕНИЕ 6
На основание чл.9, ал. 2 от Постановление № 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на
детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите,
финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 2020 г., Комисията за подбор на проектни предложения спира производството по оценка
и разглеждане на проектно предложение с референтен номер BG06RDNP001-19.5140002 от оценителна сесия на етап АСД в , подадено в рамките на първия краен срок по
процедура BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“.
Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа
Решението се приема единодушно.
Трето заседание на КППП
На 21.07.2021 г. /сряда/ от 9:00 часа, на основание Заповед №09/16.06.2021 г. за
определяне на Комисия за подбор на проектни предложения и във връзка с обобщаване
на оценката на етап АСД, посредством конферетна онлайн среща, членовете на КППП
обсъдиха резултатите от извършената документална проверка от оценителите на
представените допълнителни документи и информация. След обстойно обсъждане,
Комисията за подбор на проектни предложения /КППП/ по процедура BG06RDNP00119.514 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, взе
следното:
РЕШЕНИЕ 7
Допуска до етап Техническа и финансова оценка /ТФО/ проектно предложение с
референтен номер в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.514-0001 с наименование
„Повишаване на конкурентоспособността на микропредприятие чрез закупуване на
машини и оборудване за изработка на прозорци от PVC профили в съществуващ
производствен цех в гр. Бяла Слатина“, подадено от кандидат „МИАР“ ООД, в рамките
на първия краен срок по процедура BG06RDNP001-19.514, което отговаря напълно на
критериите за АСД. както следва:
Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа
Решението се приема единодушно.
Край на дейностите по оценка на проектите на етап АСД: 21.07.2021 г.
6) ОЦЕНКА НА ЕТАП ТФО
Извършването на Техническа и финансова оценка на проектното предложение, което
премина успешно етапа на АСД, в рамките на първия краен срок по процедура
Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно
развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на
селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и
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BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности“, стартира на 21.07.2021 г., след обобщаването на АСД в ИСУН 2020, като
разпределението за ТФО на допуснатото проектно предложение, е генерирано
автоматично в системата, както следва:
№ Номер на ПП
Наименование
Кандидат
Тип
на Оценители
етап
1
„Повишаване
на
конкурентоспособността
Добрин
на
микропредприятие
Михайлов
чрез
закупуване
на
Славчев
BG06RDNP001 машини и оборудване за
МИАР ООД
ТФО
и
-19.514-0001
изработка на прозорци от
Павлина
PVC
профили
в
Савова
съществуващ
Йончина
производствен цех в гр.
Бяла Слатина“
Първо заседание на КППП
На 21.07.2021 г. /сряда/, от 10:00 ч. на основание Заповед №09/16.06.2021 г. за определяне
на Комисия за подбор на проектни предложения и във връзка с извършването на оценка
на етап ТФО, посредством конферетна онлайн връзка, беше проведено първото
заседание на КППП. Председателят на Комисията уведоми експерт оценителите, че до
етап ТФО е допуснато 1 бр. проектно предложение.
Председателят обърна внимание, че техническата и финансова оценка на проектното
предложение с реф. № BG06RDNP001-19.514-0001 следва да се извърши при спазване
на критериите, определени в Стратегията за ВОМР и Методиката за ТФО /Приложение
№21/ към Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла
Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
Второ заседание на КППП
На 23.07.2021 г. /петък/, от 8:30 ч., в резултат от извършената ТФО на проектното
предложение, чрез конферентна връзка от офиса на МИГ Бяла, на основание Заповед
№09/16.06.2021 г. и във връзка с приключване на оценителния процес на етап ТФО в
рамките на първия краен срок по процедура BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина
6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, беше проведено неприсъствено
заседание, на което се обсъдиха резултатите.
Оценката на проектното предложение с реф. № BG06RDNP001-19.514-0001 е извършена
при спазване на критериите за ТФО и оценителите не са установили нередовности и
обстоятелства, които да изискват допълнителна пояснителна информация от кандидата.
Поради тази причина не е имало необходимост от изискване на допълнителна
пояснителна информация. В резултат на извършените проверки и оценка на качеството
на проектното предложение, са направени следните констатации:

Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно
развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на
селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и
ОПИК 2014-2020 г.
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- Проектното предложение допринася за постигане на една или повече от целите на
Стратегията за ВОМР чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности;
- В проектното предложение са включени инвестиции в обект на територията на МИГ
Бяла Слатина и то има принос за постигането на индикаторите в СВОМР;
Извън тези общо приложими критерии, проектното предложение:
- е получило над изискуемия минимален брой от 15 точки, които са „Праг за минимално
допустима оценка за качество на проекта“;
- е в съответствие с минималния и максимален размер на БФП и не са правени служебно
корекции в бюджета на проекта;
- е в съответствие с допустимите дейности и не са установени недопустими дейности
и/или разходи.
Проектното предложение е оценено от външните експерт-оценители по следния начин:
Рег. № на ПП Наименование
Оценители
Бр.
Обща
точки
Оценка
BG06RDNP00 „Повишаване на конкурентоспособността Добрин Савчев
50 т.
1-19.514-0001 на микропредприятие чрез закупуване на Павлина
машини и оборудване за изработка на Йончина
50 т.
50 т.
прозорци от PVC профили в съществуващ
производствен цех в гр. Бяла Слатина“
След като членовете на КППП бяха подробно запознати с резултатите от извършената
оценка, беше извършена „Обобщена оценка тип ТФО“ на проекта, като Комисията прие
следното решение:
РЕШЕНИЕ 8
Във връзка с проведения подбор на проектни предложения в рамките на първия краен
срок по процедура №BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности“, Комисията, назначена от Председателя на УС на
МИГ Бяла Слатина със Заповед №09/16.06.2021 г., след извършена Техническа и
финансова оценка на проекта, ПРЕДЛАГА за финансиране:
1. Проектно предложение с реф. № BG06RDNP001-19.514-0001 в ИСУН и
наименование „Повишаване на конкурентоспособността на микропредприятие чрез
закупуване на машини и оборудване за изработка на прозорци от PVC профили в
съществуващ производствен цех в гр. Бяла Слатина“, с окончателна оценка от 50 точки,
с размер на БФП 86 445,00 лв.;
Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа
Решението се приема единодушно.
Край на дейностите по оценка на проекта на етап ТФО: 23.07.2021 г.
Класирането в ИСУН от извършената оценка и подбор на проектните предложения е
генерирано от член на КППП с права „Администратор на сесия“ на 23.07.2021 г.
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развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на
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7) ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В резултат от извършения подбор и оценка на подадените в рамките на първия краен
срок проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина
6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, КППП предлага за
финансиране, както следва:
 Обща сума (Общо допустими разходи – ОДР – 100%) на проектните
предложения, предложени за финансиране: 115 260,00 лева.
 Сума на одобрената безвъзмездна финансова помощ (БФП – 75%) –
86 445,00 лева.
 Съфинансиране от кандидатите – 25% - 28 815,00 лева.
 Брой проектни предложения предложени за финансиране – 1 брой.
 Общата налична сума на безвъзмездната финансова помощ по процедурата
264 586,34 лева;
 Остатъчен ресурс за втори краен срок по процедурата – 178 141,34 лева.
Въз основа на извършения подбор в рамките на първия краен срок по процедура за
подбор на проектни предложения процедура №BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла
Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, КППП предлага
да бъде отпусната за финансиране на проектни предложения, безвъзмездна
финансова помощ в размер на 86 445,00 лева.
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.
В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в рамките на
финансовия ресурс по процедурата: НЯМА отхвърлено проектно предложение на етап
оценка на АСД.
В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в рамките на
финансовия ресурс по процедурата: ИМА 1 бр. проектно предложение, оттеглено от
кандидатата.
Приложения:
1. 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;
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„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“
Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“
Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г.

2. Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали
оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното
класиране;
3. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за
отхвърлянето им;
4. Списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения;
5. Заповед за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения;
6. Декларации по чл. 16, ал. 4 от ПМС № 162/2016;
7. Кореспонденцията, водена с кандидатите по време на оценителния процес;
8. Оценителни листи от всеки етап на оценката;
9. Протоколи от отделните етапи на оценката, подписани от участвалите в
съответния етап на оценка лица.
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