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ПРОТОКОЛ № 2/15.05.2020 г. 

 

ОТ 

 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 

на Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ 

по процедура №BG16RFOP002-2.062 МИГ Бяла Слатина 2.2 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“ от 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ 

на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ 
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СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. Заседания 

2. Участници 

3.Оценка  

3.1. Разпределение на проектни предложения 

3.2. Писмени искания за разяснения 

4. Обобщена техническа и финансова оценка 

5. Заключение 

6. Подписи 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Образец на оценителен лист (таблица за оценка) в съответствие с Критериите и 

методологията на проектните предложения по процедура №BG16RFOP002-2.062 МИГ 

Бяла Слатина 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията 

на община Бяла Слатина“, Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в 

МСП на територията на община Бяла Слатина“, съгласно Приложение Е – Критерии и 

методология за оценка към Условията за кандидатстване по процедурата за извършване 

на техническа и финансова оценка, съхраняван в ИСУН 2020; 

2. Таблици за оценка (оценителни листи за техническа и финансова оценка), попълнени 

от съответните участници в процедурата по оценяване на проектните предложения, 

съхранявани в ИСУН 2020; 

3. Обобщена таблица с точките, които са получили оценяваните проектни предложения 

по отделните критерии; 

4. Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда 

на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде 

предоставена за всеки от тях. 

 

1. Заседания 

 

В рамките на първия краен срок за кандидатстване по процедура чрез подбор на 

проектни предложения № BG16RFOP002-2.062 МИГ Бяла Слатина 2.2 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“ 

/31.12.2019 г., 17:30 ч./ няма постъпили проекти от кандидати, за което МИГ е 

уведомила Ръководителя на УО на ОПИК 2014-2020 с писмо с изх. № МИГ-П-

002/03.01.2020 г. 

 

Извършване на автоматично разпределение за  

техническа и финансова оценка 

Дата  Час  

27.04.2020 15:35 ч. 

Обобщена ТФО 15.05.2020 13:26 ч. 
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Техническата и финансова оценка по процедура №BG16RFOP002-2.062 МИГ Бяла 

Слатина 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на 

община Бяла Слатина“, Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП 

на територията на община Бяла Слатина“ е извършена за периода от 27.04.2020 г. до 

15.05.2020 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 кандидатстване и утвърдения образец на 

оценителна таблица, съхраняван с ИСУН 2020. 

 

2. Участници 

Комисия за подбор на проектни предложения бе назначена със Заповед № 01/01.04.2020 

г. приложена към настоящия протокол, във връзка с Протокол № 05 от 31.03.2020 г. от 

заседание на УС на МИГ: 

№ Член на КППП Позиция в КППП Права в оценителната сесия  

1. Сашка Веселинова Първанова Председател Администратор 

2. Цветина Георгиева Запринова Секретар Администратор 

3. Преслав Трилков Гайдарски Член с право на глас Оценител 

4. Добрин Михайлов Савчев Член с право на глас Оценител 

5. Надежда Друмева Бобчева Член с право на глас Оценител 

6. 
Христина Андонова 

Владимирова 

Министерство на 

икономиката 
Наблюдател 

 

3.Оценка  

3.1. Разпределение на проектни предложения 

Въз основа на извършената оценка на етап „Административно съответствие и 

допустимост“, до етап „Техническа и финансова оценка“ са допуснати 3 (три) проектни 

предложения, по които общия размер на БФП е 899 193,24 лв. 
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Таблица 1: Проектни предложния, подлежащи на техническа и финансова оценка 

 
ПП рег. 

номер 

 Резултат от  

ОАСД 

Кандидат Наименование Код на 

организацията 

по КИД 2008 

Адрес за 

кореспонден

ция 

Общ размер 

на БФП (лв.) 

Общ размер 

на 

съфинансиран

е (лв.) 

Статус Точки 

BG16RFO

P002-

2.062-0001 

МПМ 

ЕООД 

Подобряване на 

производствения 

капацитет на МПМ 

ЕООД, в резултат 

на внедряване на 

нова технология и 

диверсификация на 

услугите 

61.10 

Далекосъобщите

лна дейност чрез 

фиксирани 

мрежи 

България, с. 

Алтимир, п.к 

3251, ул. 

„Савчо 

Бренишки“ 

№14 

350 343.00 лв. 38 927.00 лв. Преминава 

 
 

 

 

 

BG16RFO

P002-

2.062-0002 

ЕМСИЕМ 

ЕООД 

Подобряване на 

производствения 

капацитет на 

ЕМСИЕМ ЕООД, в 

резултат на 

внедряване на нова 

технология и 

диверсификация на 

услугите 

61.10 

Далекосъобщите

лна дейност чрез 

фиксирани 

мрежи 

България, гр. 

Бяла Слатина 

3200, ул. 

„Христо 

Ботев“ № 16 

199 247.40  лв. 
 

 

 
 

22 138.60 лв. Преминава 

 

 
 

 

BG16RFO

P002-

2.062-0003 

СЕЛЕБРА 

ЕООД 

Подобряване на 

конкурентоспособн

остта на Селебра 

ЕООД 

14.13 

Производство на 

горно облекло, 

без работно 

България, гр. 

Бяла Слатина 

3200, Ул. 

„Търнавска“ 

№48 А 

349 602.84  лв. 

 

 
 

 

 

38 844.76  лв. Преминава  

 

Въз основа на Заповед № 01/01.04.2020 г. на Председателя на УС на МИГ Бяла Слатина 

и в съответствие със задълженията си Председателят на КППП извърши на 27.04.2020 

г. в 15:35 часа автоматично разпределение в система ИСУН 2020 на преминалите на 

етап „Административно съответствие и допустимост“ проектни предложения на 

утвърдените със заповедта външни оценители с право на глас, които в съответствие с 

чл. 41, ал. 2 от ПМС 161 от 04.07.2016 г. и Минималните изисквания към реда за оценка 

на проектни предложения към СВОМР са най-малко 2 (двама). 

Техническата и финансовата оценка  на всяко проектно предложение се разпредели за 

извършване от страна на двама членове на КППП с право на глас, независимо един от 

друг: 
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Таблица 2. Разпределение на етап ТФО 

Рег. № на проектното 

предложение: 
Име на кандидата: Име на оценител на ОАСД 

BG16RFOP002-2.062-0001 
МПМ ЕООД  

(ЕИК: 110518526) 

Добрин Михайлов Савчев 

(dobrin.savchev) 

Надежда Друмева Бобчева  

(nbobcheva) 

BG16RFOP002-2.062-0002 

  

ЕМСИЕМ ЕООД  

(ЕИК: 130952003) 

Добрин Михайлов Савчев 

(dobrin.savchev) 

Преслав Трилков Гайдарски 

(p.gaydarski) 

BG16RFOP002-2.062-0003 
СЕЛЕБРА ЕООД  

(ЕИК: 106585953) 

Надежда Друмева Бобчева  

(nbobcheva) 

Преслав Трилков Гайдарски 

(p.gaydarski) 

 

3.2. Писмени искания и разяснения 

 

На базата на извършената оценка оценителите с право на глас констатираха, че на този 

етап на оценка (ТФО) няма неясноти и/или несъответствия, в резултат на което не са 

изпращани писмени искания за разяснения към кандидатите по процедурата. 

 

4. Обобщена техническа и финансова оценка 

 

В периода 27.04.2020 г. до 15.05.2020г. членовете на КППП с право на глас попълниха 

таблици за оценка (оценителни листа), като за всеки критерий направиха коментари. 

Оценката на съответния член на КППП с право на глас се формира от сбора на точките, 

получени от проектното предложение по всички критерии. Оценителните листа са 

приключени от членовете на КППП с право на глас на 15.05.2020 г. 

 

Във връзка с възникнали въпроси и предвид необходимостта от тълкуване на група V, 

т. 1, условие 2 „Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение, са 

обосновани и съответстват на дейността, предвидена за изпълнение“ и условие 3 

„Всички разходи за активи са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи, 

като за тях е представена оферта от производител или първи доставчик (вкл. 

декларация от производител/оторизиращ документ, издаден от производителя на 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА 

първия доставчик/договор за търговско представителство)“, на свое заседание 

членовете на КППП, след обсъждане и с цел прилагане на един подход, взеха следното:  

 

Р Е Ш Е Н И Е:  

Условие 2 „Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение, са 

обосновани и съответстват на дейността, предвидена за изпълнение“ се свежда до това, 

че вида на предвиденото оборудване позволява изпълнението на предвидените 

дейности и заложени резултати. 

Условие 3 „Всички разходи за активи са съпоставими с пазарните цени за аналогични 

активи, като за тях е представена оферта от производител или първи доставчик (вкл. 

декларация от производител/оторизиращ документ, издаден от производителя на 

първия доставчик/договор за търговско представителство)“ се свежда до това, 

предвидените разходи в бюджета да съответстват на цените в представените оферти. 

 

Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 глас 

Решението се приема. 

Въз основа на приключените оценителни листа на членовете на КППП с право на глас и 

на база взетото Решение от членовете на КППП с право на глас, се констатира 

следното: 

 

По отношение на проектно предложение BG16RFOP002-2.062-0001 с наименование 

„Подобряване на производствения капацитет на МПМ ЕООД, в резултат на 

внедряване на нова технология и диверсификация на услугите“, на кандидат 

МПМ ЕООД, ЕИК: 110518526 

Становище на външен оценител – Добрин Михайлов Савчев: 

Забележка: 

Проектното предложение удовлетворява изискванията на раздел/група VI. „Финансови 

ограничения и интензитет на помощта“ от Приложение Е „КРИТЕРИИ И 

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ“. Не се откриват 

формални причини проектното предложение да не бъде финансирано. Съгласно 

представена Декларация, кандидатът не е получил минимални помощи. С исканият по 

настоящето предложение размер на БФП от 350 343.00 лева няма да се превиши 

размера от 200`000.00 Евро. В Декларацията за минимални помощи не е декларирана 

свързаност с други предприятия, с които кандидатът образува едно и също 

предприятие, респ. не може да се определи кумулативно натрупване на минимални 

помощи. 
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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА 

Проектното предложение получава общо 63 точки и покрива минималните прагове 

за преминаване на всяка от групите критерии, както следва:  

I. Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на проекта - 7 

точки;  

II. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти и управление - 3 точки;  

III. Ефект от изпълнението на проекта - 3 точки;  

IV. Приоритизиране на проекти – 10 точки;  

V. Бюджет и ефективност на разходите - 10 точки;  

VI. Специфични за територията и местната общност критерии - 30 точки.  

 

Становище на външен оценител – Надежда Друмева Бобчева: 

Забележка: Проектното предложение покрива минималните прагове във всички части 

от оценката на фаза ТФО. Крайната обща оценка на проектното предложение е 68 

точки, което е над минималния праг от 40 точки. Проектното предложение отговаря на 

критериите за ТФО и предлагам да бъде финансирано. Съгласно справка в ИС 

„Регистър на минималните помощи“ и представена Декларация, кандидатът не е 

получил минимални помощи. С исканият по настоящето предложение размер на БФП 

от 350 343,00 лева няма да се превиши размера от 200 000.00 Евро. В Декларацията за 

минимални помощи не е декларирана свързаност с други предприятия, с които 

кандидатът образува едно и също предприятие, респ. не може да се определи 

кумулативно натрупване на минимални помощи. 

Проектът получава обща оценка 68 точки на техническа и финансова оценка и 

покрива минималните прагове за преминаване на всяка от групите критерии, както 

следва:  

I. Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на проекта - 7 

точки;  

II. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти и управление - 3 точки;  

III. Ефект от изпълнението на проекта - 3 точки;  

IV. Приоритизиране на проекти – 15 точки;  

V. Бюджет и ефективност на разходите - 10 точки;  

VI. Специфични за територията и местната общност критерии - 30 точки.  

 

По отношение на проектно предложение BG16RFOP002-2.062-0002, с 

наименование „Подобряване на производствения капацитет на ЕМСИЕМ ЕООД, 

в резултат на внедряване на нова технология и диверсификация на услугите“, 

кандидат ЕМСИЕМ ЕООД, ЕИК: 130952003 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА 

Становище на външен оценител – Добрин Михайлов Савчев: 

Забележка: 

Проектното предложение удовлетворява изискванията на раздел/група VI. „Финансови 

ограничения и интензитет на помощта“ от Приложение Е „КРИТЕРИИ И 

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ“. 

Не се откриват формални причини проектното предложение да не бъде финансирано. 

Проектното предложение получава 65 точки на техническа и финансова оценка и 

покрива минималните прагове за преминаване на всяка от групите критерии, както 

следва: 

I. Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на проекта - 9 

точки;  

II. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти и управление - 3 точки;  

III. Ефект от изпълнението на проекта - 3 точки;  

IV. Приоритизиране на проекти – 10 точки;  

V. Бюджет и ефективност на разходите - 10 точки;  

VI. Специфични за територията и местната общност критерии - 30 точки. 

 

Становище на външен оценител – Преслав Трилков Гайдарски: 

Забележка: 

Предлагам проектното предложение да бъде финансирано. 

Проектното предложение получава общо 70 точки на техническа и финансова 

оценка и покрива минималните прагове за преминаване на всяка от групите критерии, 

както следва:  

I. Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на проекта -  

9 точки;  

II. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти и управление - 3 точки;  

III. Ефект от изпълнението на проекта – 3 точки;  

IV. Приоритизиране на проекти - 15 точки;  

V. Бюджет и ефективност на разходите - 10 точки;  

VI. Специфични за територията и местната общност критерии – 30 точки. 

 

По отношение на проектно предложение BG16RFOP002-2.062-0003, с нименование 

„Подобряване на конкурентоспособността на Селебра ЕООД“, кандидат  

СЕЛЕБРА ЕООД, ЕИК: 106585953 

Становище на външен оценител – Надежда Друмева Бобчева: 

Забележка: 
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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА 

Проектното предложение покрива минималните прагове във всички части от оценката 

на фаза ТФО. Крайната обща оценка на проектното предложение е 81 точки, което е 

над минималния праг от 40 точки. Проектното предложение отговаря на критериите за 

ТФО и предлагам да бъде финансирано. 

Съгласно справка в ИС „Регистър на минималните помощи“ и представена Декларация, 

кандидатът е получил минимални помощи в размер на 18`313.68 лева. С исканият по 

настоящето предложение размер на БФП от 349`602.84 лева няма да се превиши 

размера от 200`000.00 Евро. В Декларацията за минимални помощи не е декларирана 

свързаност с други предприятия, с които кандидатът образува едно и също 

предприятие, респ. не може да се определи кумулативно натрупване на минимални 

помощи. 

Проектното предложение получава общо 81 точки на техническа и финансова 

оценка и покрива минималните прагове за преминаване на всяка от групите критерии, 

както следва:  

I. Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на проекта - 

17 точки;  

II. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти и управление - 5 точки;  

III. Ефект от изпълнението на проекта – 4 точки;  

IV. Приоритизиране на проекти - 15 точки;  

V. Бюджет и ефективност на разходите - 10 точки;  

VI. Специфични за територията и местната общност критерии - 30 точки.  

 

Становище на външен оценител – Преслав Трилков Гайдарски: 

Забележка: 

Предлагам проектното предложение да бъде финансирано. 

Проектното предложение получава 81 точки на техническа и финансова оценка и 

покрива минималните прагове за преминаване на всяка от групите критерии, както 

следва:  

I. Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на проекта - 

17 точки;  

II. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти и управление - 5 точки;  

III. Ефект от изпълнението на проекта – 4 точки;  

IV. Приоритизиране на проекти - 15 точки;  

V. Бюджет и ефективност на разходите - 10 точки;  

VI. Специфични за територията и местната общност критерии - 30 точки. 

 

На база това, класирането на проектите на етап ТФО е както следва: 
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Таблица 3: Класиране на проектните предложения 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА 

 

На 15.05.2020 г. се генерира от системата ИСУН 2020 ново двуетапно класиране на 

проектните предложения № BG16RFOP002-2.062-S1-ST1. 

 

5. Заключение 

 

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

предложения, предложени за финансиране: 999 103,60 лева. 

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

899 193,24 лева. 

 Съфинансиране от кандидатите – 10% - 99 910,36 лева. 

 Брой проектни предложения предложени за финансиране – 3 броя. 

 Общата налична сума на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 

е – 901 463,50 лева. 

 

Въз основа на извършената техническа и финансова оценка по процедура за 

подбор на проектни предложения процедура № BG16RFOP002-2.062 МИГ Бяла 

Слатина 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията 

на община Бяла Слатина“, КППП предлага да бъде отпусната на одобрените за 

финансиране проектни предложения, безвъзмездна финансова помощ в размер на 

899 193,24 лева. 

 

В резултат на извършената оценка и класиране по процедурата в рамките на 

финансовия ресурс няма отхвърлени проектни предложения и оттеглени от 

кандидатите проектни предложения. 

 

Приложение към настоящия протокол за извършена техническа и финансова оценка е 

Списък на предложените за финансиране проектни предложения, по реда на тяхното 

класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена 

на всеки един от тях. 

 

В срок от пет работни дни от приключване на работата на КППП за бъде изготвен 

оценителен доклад, съгласно чл. 44, ал. 3-6 и чл. 45 на ПМС № 161 от 2016 г. 
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