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Председател на УС на МИГ: /п/
ИВО ЦВЕТКОВ
Докладът е одобрен с Решение
Протокол №14/19.10.2021 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 втори краен срок 17:30 ч. на 30.08.2021 г.
Днес, 14.10.2021 г. /четвъртък/, на основание Заповед №13/31.08.2021 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 втория краен срок /17:30 ч.
на 30.08.2021 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 втория краен
срок, протече по следния начин:
1) ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Обявяването на приема на проектни предложения в рамките на втория краен срок по
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 28.07.2021 г. Непосредствено преди изтичане на
втория краен срок /30.08.2021 г./ 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 втория краен срок, до 17:30 ч. на 30.08.2021 г., по процедура
№BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“ постъпиха общо 3 бр. проектни предложения, подлежащи на
оценка, съгласно реда им на подаване, както следва:
№

Номер на ПП

Наименование на проекта

Кандидат

Дата и час на
регистрация
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1.

2.
3.

Технологична модернизация и
подобряване на производствения
BG06RDNP001капацитет на ЕТ „ИВИ-Н19.514-0003
ИВАЛИН ГОРЕЛСКИ“- гр. Бяла
Слатина
BG06RDNP001- Модернизацияв
във
фирма
19.514-0004
Илтранс 2010 ЕООД
BG06RDNP001- „Козметичен
център
„Роял
19.514-0005
Естетик “- гр.Бяла Слатина“

ЕТ ИВИ-Н ИВАЛИН
ГОРЕЛСКИ

27.08.2021
23:47

Илтранс 2010
ЕООД
РОЯЛ ЕСТЕТИК
ЕООД

30.08.2021
12:11
30.08.2021
14:40

3) СЪЗДАВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ
На основание Заповед №13/31.08.2021 г. на Председателя на УС на МИГ Бяла Слатина,
с която е определен състава на КППП, на 31.08.2021 г. беше създадена оценителната
сесия BG06RDNP001-19.514-S2 в ИСУН 2020. Присъединените членове в оценителната
сесия, на основание изпратената Заповед №13/31.08.2021 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
Преслав Трилков Гайдарски

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 31.08.2021 г. /вторник/ от 09:00 часа, в офиса на МИГ Бяла Слатина на адрес гр. Бяла
Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, на основание Заповед №13/31.08.2021 г. за
определяне на Комисия за подбор на проектни предложения и във връзка с
осъществяване на оценка на проектни предложения в рамките на втория 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.
Председателят на КППП откри срещата и запозна членовете с темите, предмет на
въвеждащото обучение, а именно:
- правата и задълженията в процеса на оценка;
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- 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 втория 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 втория краен срок по процедура BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла
Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, стартира на 31.08.2021
г., като системата ИСУН 2020 автоматично генерира разпределението на ОАСД на
31.08.2021 г. както следва:
№ Номер на ПП
Наименование на проекта
Кандидат
Тип
Оценители
на
етап
BG06RDNP00 „Технологична модернизация и
Таня Николова
ЕТ „ИВИ-Н1-19.514-0003 подобряване на производствения
Петкова
ИВАЛИН
1.
капацитет на ЕТ „ИВИ-Н-ИВАЛИН
ОАСД Павлина
ГОРЕЛСКИ
ГОРЕЛСКИ“- гр. Бяла Слатина
Савова
ООД
Йончина
BG06RDNP00 Модернизацияв във фирма Илтранс
Илтранс
Таня Николова
2.
ОАСД
1-19.514-0004 2010 ЕООД
2010 ЕООД
Петкова
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BG06RDNP00
1-19.514-0005
2.

„Козметичен център „Роял Естетик “гр.Бяла Слатина“

РОЯЛ
ЕСТЕТИК
ЕООД

ОАСД

Преслав
Трилков
Гайдарски
Преслав
Трилков
Гайдарски
Павлина
Савова
Йончина

На етап оценка за Административно съответствие и допустимост, бяха проведени 4
неприсъствени заседания, на които са дискутирани различни въпроси и са взети общо 8
Решения от КППП, както следва:
Първо заседание на КППП
На 31.08.2021 г. /вторник/ от 10:00 часа, на основание Заповед №13/31.08.2021 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 втория краен срок и съобщи
разпределението им на етап ОАСД.
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 7
/седем/ дни, считано от деня, следващ датата на изпращане на искането.
Пояснителна информация и/или документи могат да се изискват повторно от
кандидатите на етап АСД, в случай на необходимост.
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
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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 20.09.2021 г. от 9:00 часа, в офиса на МИГ Бяла Слатина на адрес гр. Бяла Слатина,
ул. „Климент Охридски” № 68, на основание Заповед №13/31.08.2021 г. за определяне на
Комисия за подбор на проектни предложения и във връзка с оценката на етап АСД на
постъпилите проектни предложения в рамките на втория краен срок по процедура
BG06RDNP001-19.514, посредством конферентна онлайн връзка се проведе 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 BG06RDNP001-19.514-0003 „Технологична
модернизация и подобряване на производствения капацитет на ЕТ „ИВИ-НИВАЛИН ГОРЕЛСКИ“- гр. Бяла Слатина“ е констатирано, че:
- Представена е Таблица за допустими инвестиции съгласно образец - Приложение №2,
която е подписана, подпечатана, прикачена в PDF формат и в електронен формат „.xls“.
В електронния формат е пропуснато да се попълни дата в полето.
- Представена е Декларация по чл. 4а, ал.1 от Закона за малките и средните предприятия
съгласно образец Приложение №7 и Приложение №7а, в която кандидатът е записал
актив на стойност 10 хиляди лева, като сумата на този актив не съответства на сумата в
представената инвентарна книга.
- Представен е само входящ номер ОВОС - ЕО - 234/25.08.2021 г. на Уведомление за
инвестиционно предложение за проект „Технологична модернизация и подобряване на
производствения капацитет на ЕТ „ИВИ-Н-ИВАЛИН ГОРЕЛСКИ“- гр. Бяла Слатина“.
Не е представено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка
на въздействието върху околната среда.
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- Кандидатът е представил нотариален акт за собственост на недвижим имот апартамент, чийто собственик е съпругата му Ивка Горелска. Апартаментът е в
Съпружеска имуществена общност /СИО/ и е представена Декларация за съгласие от
съпругата - Ивка Горелска, за самостоятелно му ползване. Предвид това, че помещението
не е собственост на кандидата ЕТ "ИВИ-Н -ИВАЛИН ГОРЕЛСКИ" не е представен
документ за ползване на сградата/помещението за срок не по-малко от 6 години, считано
от датата на подаване на проектното предложение.
- Представен е Технологичен проект за Шивашко работно ателие с описание на
технологичния процес, ведно с технологична схема. Към технологичния проект е
представено Удостоверение за пълна проектантска правоспособност на правоспособното
лице - инж. Милчо Дончев - машинен инженер, но липсва застрахователна полица за
професионална отговорност/Валидна членска карта.
- От представения технологичен проект не става ясно как ще бъдат извършвани
операциите проектиране, оразмеряване, накрояване и заготовка, описани на стр. 6,
позиции 1-4, като същите следва да съответстват на описаното в Бизнес плана.
- В Бизнес плана, в Таблица 2 „Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства за
подпомагане по проекта, но са част от цялостния обект на инвестицията и без тях обектът
не може да бъде завършен и/или да функционира самостоятелно“ не е попълнена, а в
технологичния проект, освен заявеното за подпомагане оборудване фигурира и друг
актив, който не посочен в бизнес плана и в инвентарната книга.
- Не са въведени коректно и не са пренесени в цялост данните в Табл. Б2 Заетост.
- Данните н Таблица 3 „Производствена и търговска програма“ и Таблица 11
„Себестойност на единица продукция (лева)“ също не са пренесени в цялостен вид в
Бизнес плана – Приложение №6а;
- В Таблица 4.4.2 „Производствен капацитет (попълва се в случай на производствени
дейности, за които се изисква технологичен проект и са в обхвата на точка А5 от образеца
на бизнес плана)“ липсват данни за предходната година и капацитетът е представен в
човекочасове, което е некоректно. Годишният производствен капацитет следва да бъде в
мерна единица (кг., т., бр., м3 или др.), която да измерва количеството произведена
продукция;
- Таблица 6 „Разходи за суровини, материали и външни услуги (в лева)“, данните в
колона 2 „Вид на разходите“ не съответстват на данните в Таблица 11 „Себестойност на
единица продукция (лева)“, колона 3 „Видове ресурси, необходими за производство
единица продукт/услуга“
- В Таблица 7 „Разходи за заплати и осигуровки (за дейностите, свързани с инвестицията
(в лева) не е посочено възнаграждение на управленския персонал и начина на определяне
на съответните осигуровки в съответствие със законодателството“.
2. За проектно предложение BG06RDNP001-19.514-0004 „Модернизацияв във фирма
Илтранс 2010 ЕООД“ е констатирано, че:
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- В раздел 1 "Основни данни", поле "Цел/и на проектното предложение", целите на
проекта не кореспондират с целите на мярка МИГ Бяла Слатина – 6.4 и процедурата за
предоставяне на БФП.
- В раздел 1 "Основни данни", в полето с данни за режим на минимални помощи не е
коректно попълнено.
- В раздел 7 "План за изпълнение/Дейности по проекта" е посочено 3 бр. ДМА за нуждите
на земеделското стопанство, което не кореспондира с инвестицията и вида на кандидата,
който не е земеделски стопанин. В информацията е посочено, че се предвижда
провеждане на процедура "Избор с публична покана", което не кореспондира с чл. 50,
ал.2, т. 2 от ЗУСЕСИФ, тъй като заявените разходи в размер на 28 800,00 лв са под
определения праг.
- В раздел 8 "Индикатори" са заложени стойности в поле "Базова стойност", която следва
да е "0".
- В раздел 10 "План за външно възлагане" е посочено, че ще бъдат закупени 3 бр. ДМА
за нуждите на земеделско стопанство, което не кореспондира с проекта. Представена е
информация, че се предвижда провеждане на процедура "Избор с публична покана",
което не кореспондира с чл. 50, ал.2, т. 2 от ЗУСЕСИФ, тъй като заявените разходи в
размер на 28 800,00 лв са под определения праг.
- В раздел 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното
предложение", в поле "Проектът осигурява заетост" е посочено, че по проекта се планира
да се разкрие едно ново работно място, което не кореспондира с данните в Бизнес плана.
- В представената Таблицата за допустими инвестиции - Приложение №2 не е посочен
приложимия режим на държавни помощи, дали кандидата кандидатства с ДДС или без
ДДС, обща сума на разходите, дата и име на кандидата.
- Представена е Декларация за съгласие и информираност за обработване на лични данни
съгласно образец Приложение №3, която е от дата 19.08.2021, а не към датата на
подаване на проекта - 30.08.2021г. В раздел 24.1 "Списък с общи документи" към
Условията за кандидатстване е посочено, че "Всички изискуеми документи трябва да
бъдат попълнени коректно, предварително подписани /ако е приложимо/, датирани към
датата на подаване на проектното предложение и след това сканирани и прикачени в
ИСУН в указания формат.
- Преставено е Удостоверение от НАП по чл.162, ал. 2, т.1 от ДОПК за наличие или липса
на задължения и Удостоверение за липса на задължения към община Бяла Слатина по
отношение на кандидата, но не са представени за лицето представляващо кандидата Игнат Илиев Христов.
- Представена е Декларация за липса на основания за отстраняване съгласно образец
Приложение №4, която е от дата 19.08.2021, а не към датата на подаване на проекта 30.08.2021 г.
- Представена е Декларация за нередности съгласно образец Приложение №5, която е от
дата 19.08.2021, а не към датата на подаване на проекта - 30.08.2021 г.
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- Не е представено Решение на компетентния орган на юридическото лице за
кандидатстване.
- Представена е Декларация по чл. 4а, ал.1 от Закона за малките и средните предприятия
съгласно образец Приложение №7, която е от дата 19.08.2021, а не към датата на
подаване на проекта - 30.08.2021 г.
- Представена е Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по проекта
съгласно образец Приложение №8, която е от дата 19.08.2021, а не към датата на
подаване на проекта - 30.08.2021г. и в която не е попълнена информацията в съответните
полета.
- Прикаченият файл в раздел 12 "Прикачени електронно подписани документи" към ФК,
към т. Формуляр за мониторинг, не се отваря.
- Представена е Декларация НСИ съгласно образец Приложение №11, която е от дата
19.08.2021, а не към датата на подаване на проекта - 30.08.2021 г.
- Представена е Декларация по чл.25, ал.2 от ЗУСЕСИФ съгласно образец Приложение
№12, която е от дата 19.08.2021, а не към датата на подаване на проекта - 30.08.2021 г.
- Прикаченият файл в раздел 12 "Прикачени електронно подписани документи" към ФК,
към т.Декларация за свързаност - Приложение №18, не се отваря.
- Не е представена Декларация за регистрация по ДДС - Приложение №19 по раздел 24.1
„Списък с общи документи“ от Условия за кандидатстване и не може да се прецени дали
е приложим документ, тъй като кандидата не е посочил в ТДИ - Приложение №2, с ДДС
или без ДДС кандидатства.
- Представен е принтскрийн от имейл за Уведомление за инвестиционно предложение, с
вх. №ОВОС-ЕО-233/24.08.2021 г.
- Не е представено Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ за
инвестицията, за която се кандидатства - Модулна станция за дизелово гориво.
- Не са представени подписани технически спецификации за инвестицията, за която се
кандидатства - Модулна станция за дизелово гориво.
- Не е представена инвентарна книга към датата на подаване на проектно предложение
към стратегията за ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване.
- Не е представена Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния
баланс за предходната финансова година и/или за последния отчетен период.
- Представена е само 1 оферта от ПРОМОДУЛ ЕООД, към която не е приложено
запитване и договор за доставка. Съгласно Условията за кандидатстване, когато
разходите, за които се кандидатства не са включени в Списъка с референтни разходи на
ДФ „Земеделие“, кандидатът следва да представи три съпоставими независими оферти,
които имат най-малко следното минимално съдържание –наименование на оферента,
срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на
оферента, техническо предложение, ценово предложение в левове с посочен ДДС, ведно
със запитване за оферта - /Приложение №15/.
- Не е представено Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител.
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- В раздел 12 към ФК е представено копие на отчет за заетите лица и средствата за
работна заплата, на мястото на Справка - Приложение №17. За съпоставяне на
информацията във ФК и Бизнес плана е необходимо да се представи и Справка за
съществуващия и нает персонал към датата на кандидатстване - Приложение №17.
- В представения Бизнес план - Приложение №6а, не е попълнен Раздел А „Кратко
описание на проекта“;
- В представения Бизнес план - Приложение №6а, Таблица Б2 „Заетост“, не е попълнена
коректно: колона Г не е попълнена;
- Данните от Таблица Б2 не кореспондират със заложените параметри в Таблица 7
„Разходи за заплати и осигуровки (за дейностите, свързани с инвестицията (в лева)“, като
в Таблица 7 са заложени разходи само за 3 лица, а навсякъде в Бизнес плана е посочено,
че към настоящия момент са заети 6 лица и по проекта ще бъде наето още едно лице.
- Не е представена информация и не е описано какво представлява услугата "транспорт"
- 1 бр., начина на калкулиране на "средна цена" в размер на 1 200,00 лв. и начина на
калкулиране на услугата в Таблица 11 "Себестойност на единица продукция" в размер на
535,00 лв.;
- Не е попълнена Таблица 4.4.1 „Средногодишна натовареност“ (за всички дейности,
които не попадат в Таблица 4.4.2 и са в обхвата на точка А5 от образеца на бизнес плана);
- Не е попълнена Таблица 4.4.2 „Производствен капацитет“ (попълва се в случай на
производствени дейности, за които се изисква технологичен проект и са в обхвата на
точка А5 от образеца на бизнес плана);
- Не са заложени разходи за амортизация за стари активи, както и доколко данните за
предходна година кореспондират с данните от ОПР за 2020 г.
3. За проектно предложение BG06RDNP001-19.514-0005 „Козметичен център „Роял
Естетик “- гр.Бяла Слатина“ е констатирано, че:
- В представеното Приложение №2 „Таблица за допустими инвестиции“ е установено, че
в колона 5 са описани марки на активите. Предвид провеждането на процедура по ПМС
160, следва да бъде въведена друга спецификация, която описва съответния актив.
- Представен е Технологичен проект ведно със схема на технологичния процес, изготвен
и заверен от правоспособно лице инж. Милчо Петров Дончев Във връзка с установяване
на съответствие с условията за кандидатстване и бизнес плана на кандидата е
необходимо да се представи пояснение и обосновка на:
- годишния производствен капацицет, измерен в брой и вид процедури, съгласно
производствената програма в бизнес плана;
- текущо състояние на обекта, включително наличие на годни вътрешни инсталации ЕЛ, ВиК, отопление, климатизация, описание на интериор и екстериор, необходимост от
допълнителни ремонти;
- описание на съответствието на обекта с нормативните изискванията за регистрация и
функциониране на същия в съответствие със законодателството;
- Не е представенено Удостоверение за ППП, застрахователна полица за професионална
отговорност и валидна членска карта към КИИП на инж. Милчо Петров Дончев;
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- Не е приложена Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния
баланс за предходната финансова година и/или за последния отчетен период.
- Приложена е сканирано копие на оферта от Аутоспед ООД, което е неясно и нечетливо.
Липсва информация от видимата част за валидност на офертата, поради което
приложеното сканирано копие на оферта не може да бъде оценено. Да се представи ясно
сканирано копие на оферта с включени всички необходими данни, съгласно Условията
за кандидатстване.
- В т. 2 от Бизнес плана, с описание на конкурентите и техните цени, не са посочени
източниците, на които се базира информацията;
- В т. 2. А1 от Бизнес плана са определени продажни цени на предлаганите услугите,
включително описаните интернет източници и сайтове на салони за красота: Оформяне
на мускули; Кавитация; Почистване и пилинг на лице; Лазерна епилация;
Хайфулифтинг; Фотоепилация; Кола маска/Депилация; Мезотерапия/иглена/;
Маник'р/Педикюр; Терапии за лице; Микродермоабразио; Грим;
- Не става ясно по какъв начин и/или методика е определен планирания годишния брой
на предлаганите услуги/процедури в Таблица 3 „Производствена и търговска програма“,
колона „Количество произведена продукция/услуги“;
- В Таблица 1 „Предмет на инвестицията, за която се кандидатства за подпомагане по
проекта (само разходите по чл. 20, ал. 1 на Наредба № 22)*“, в колона „Модел, порода,
тип, сорт, други“ са попълнени конкретни марки оборудване, което не следва да бъде
извършвано предвид прилагана на процедура за избор на изпълнител;
- Не е попълнена Таблица 4.4.2 „Производствен капацитет“ (попълва се в случай на
производствени дейности, за които се изисква технологичен проект и са в обхвата на
точка А5 от образеца на бизнес плана);
-. В Таблица 6 „Разходи за суровини, материали и външни услуги (в лева)“, колона 2 „Вид
на разходите“ не съответства на данните в Таблица 11. „Себестойност на единица
продукция (лева)“, колона 3 „Видове ресурси, необходими за производство единица
продукт/услуга“;
- Към Таблица 7 „Разходи за заплати и осигуровки (за дейностите, свързани с
инвестицията (в лева)“ следва да се представи пояснения относно непосочването на
месечно възнаграждение на управленския персонал и начина на определяне на
съответните осигуровки в съответствие със законодателството;
- Не е попълнена Таблица 4.4.1 „Средногодишна натовареност“ (за всички дейности,
които не попадат в Таблица 4.4.2 и са в обхвата на точка А5 от образеца на бизнес плана),
от което не може да се изведе адекватен извод за стойностите посочени в Таблица 3
„Производствена и търговска програма и приложената технология“;
- Не става ясно как са получени стойностите, заложени в Таблица 6 „Разходи за суровини,
материали и външни услуги (в лева)“, предвид обстоятелството, че в Таблица 11
„Себестойност на единица продукция (лева)“ са заложени само разходи "Материали
комплект".
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- След съпоставяне на информацията в представения Технологичен проект и даните в
Бизнес плана, се установява, че заложените стойностти в Таблица 3 „Производствена и
търговска програма“, при част от услугите, се наблюдава 40% натовареност, от което не
може по категоричен начин да се изведе заключението за ефективостта от закупуването
на предвидените активи и тяхната натовареност.
След така констатираните пропуски и несъответствия по подадените проектни
предложения в рамките на втория 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 20.09.2021 г., в резултат от извършената документална проверка от оценителите и на
база констатираните несъответствия по проектните предложения, чрез ИСУН 2020 са
изпратени 3 броя уведомителни писма до кандидатите, както следва:
№ Проектно предложение Изискани документи и пояснителна информация Изх. №
BG06RDNP001-19.514- 1.Таблица за допустими инвестиции /Приложение МИГ-АСД-6.40003
№2/ в електронен формат, с вписана дата към 0003/20.09.2021г.
датата на подаване на проекта.
2.Обяснителна
записка
по
констатиранот
несъответствие по т.2 от писмото и при
необходимост
коригирана
Декларация
Приложение №7а.
3.Решение за преценяване на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху
1.
околната среда/решение по оценка на въздействие
върху околната среда/решение за преценяване на
необходимостта от извършване на екологична
оценка/становище по екологична оценка/решение
за преценка на вероятната степен на значително
отрицателно въздействие/решение по оценка за
съвместимостта/писмо/
разрешително
от
компетентния орган по околна среда (Регионална
инспекция
по
околната
среда
и
водите/Министерство на околната среда и
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BG06RDNP001-19.5140004

2.

водите/Басейнова дирекция), издадени по реда на
Закона за опазване на околната среда, Закона за
биологичното разнообразие и/или Закона за
водите (когато е приложимо).
4.Документ за ползване на сградата/помещението
за срок не по-малко от 6 години, считано от датата
на подаване на проектното предложение.
5.Застрахователна полица за професионална
отговорност/Валидна членска карта на инж.
Милчо Дончев - машинен инженер.
6.За установяване на съответствие между
Технологичния проект и представения Бизнес
плана на кандидата, следва лицето изготвило и
подписало Технологичния проект да представи
обосновка на годишния производствен капацицет,
измерен в брой и вид готови изделия, съгласно
производствената програма в бизнес плана и
описание на вида необходима техника/машини и
данни за нейната разполагаемост/наличност в
предприятието на кандидата за извършване на
технологичните
операции,
описани
в
технологичния проект на стр. 6, позиции 1-4:
проектиране, оразмеряване, накрояване и
заготовка.
7.Обяснителна записка от кандидата с пояснения
по констатираните несъответствия в представения
Бизнес план /Приложение №6а/ и Таблите към
него /Приложение №6б/, подробно описани в т.7,
както и при необходимост коригирани Бизнес
план - Приложение №6а и Приложение №6б
1.Обяснителна записка с пояснение за съответсвие МИГ-АСД-6.4на проекта с Мярка 6.4 и процедурата за 0004/20.09.2021г.
предоставяне на БФП и отразяване в ИСУН 2020,
Раздел 1 "Основни данни", поле "Цел/и на
проектното предложение".
2.Пояснение за режима на минимални помощи на
проектното предложение и отразяване в ИСУН
2020, Раздел 1 "Основни данни", в полето с данни
за режим на минимални помощи
3.Обяснителна
записка
с
пояснение
за
констатираното несъответствие по т.3 от писмото
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и коректно попълнени данни в ИСУН 2020, Раздел
7 "План за изпълнение/Дейности по проекта".
4.Обяснителна
записка
с
пояснение
за
констатираното несъответствие по отношение на
индикаторите и коректно попълнени данни в
ИСУН 2020, Раздел 8 "Индикатори".
5.Обяснителна записка за констатираното
несъответствие
и
коректно
попълнена
информация в ИСУН 2020, Раздел 10 "План за
външно възлагане".
6.Обяснителна записка за констатираното
несъотвествие в поле "Проектът осигурява
заетост" към Раздел 11 „Допълнителна
информация необходима за оценка на проектното
предложение" в ИСУН 2020, както и
потвърждаване на намерението за разкриване на
ново работно място.
7.Обяснителна записка за констатираното
несъотвествие, описано в т.2.1 и коректно
попълнена Таблицата за допустими инвестиции Приложение №2.
8.Коректно датирана Декларация за съгласие и
информираност за обработване на лични данни Приложение №3, съобразно изискванията в УК.
9.Удостоверение от НАП по чл.162, ал. 2, т.1 от
ДОПК за наличие или липса на задължения и
Удостоверение за липса на задължения към
община Бяла Слатина за представляващия
кандидата - лицето Игнат Илиев Христов.
10.Коректно датирана Декларация за липса на
основания за отстраняване - Приложение №4,
съобразно изискванията в УК.
11.Коректно датирана Декларация за нередности Приложение №5, съобразно изискванията в УК.
12.Обяснителна записка с пояснение за
непредставянето на Решение на компетентния
орган на юридическото лице за кандидатстване по
настоящата процедура и при необходимост и
Решение.
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13.Коректно датирана Декларация по чл. 4а, ал.1
от Закона за малките и средните предприятия Приложение №7, съобразно изискванията в УК.
14.Коректно попълнена и датирана Декларация за
липса или наличие на двойно финансиране по
проекта
Приложение
№8,
съобразно
изискванията в УК.
15. Формуляр за мониторинг - Приложение №10
по раздел 24.1 „Списък с общи документи“ от
Условия за кандидатстване, подписав и датиран
към датата на кандидатстване.
16.Коректно датирана Декларация - Приложение
№11, съобразно изискванията в УК.
17.Коректно датирана Декларация по чл.25, ал.2
от ЗУСЕСИФ - Приложение №12, съобразно
изискванията в УК.
18. Декларация за свързаност Приложение №18 по
раздел 24.1 „Списък с общи документи“ от
Условия за кандидатстване, коректно попълнена,
подписана и датирана към датата на подаване на
проекта.
19.Обяснителна записка дали кандидата е
регистриран по ДДС и при необходимост
Декларация за регистрация по ДДС Приложение
№19, коректно попълнена, подписана и датирана
към датата на подаване на проекта.
20. Решение за преценяване на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда/решение по оценка на въздействие
върху околната среда/решение за преценяване на
необходимостта от извършване на екологична
оценка/становище по екологична оценка/решение
за преценка на вероятната степен на значително
отрицателно въздействие/решение по оценка за
съвместимостта/писмо/
разрешително
от
компетентния орган по околна среда (Регионална
инспекция
по
околната
среда
и
водите/Министерство на околната среда и
водите/Басейнова дирекция), издадени по реда на
Закона за опазване на околната среда, Закона за

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.

14

„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.

BG06RDNP001-19.5140005
3.

биологичното разнообразие и/или Закона за
водите.
21.Разрешение за поставяне, издадено в
съответствие със ЗУТ, ведно със съответната
техническа документация на предвидената за
закупуване „Модулна станция за дизелово
гориво“.
22.Подписани технически спецификации на
предвидената за закупуване „Модулна станция за
дизелово гориво“.
23.Инвентарна книга към датата на подаване на
проектно предложение.
24.Справка за дълготрайните активи - приложение
към счетоводния баланс за предходната
финансова година.
25.Три съпоставими независими оферти, които
имат най-малко следното минимално съдържание
– наименование на оферента, срок на валидност на
офертата, дата на издаване на офертата, подпис и
печат на оферента, техническо предложение,
ценово предложение в левове с посочен ДДС,
ведно със запитване за оферта - /Приложение
№15/.
26.Решение на кандидата за избор на
доставчик/изпълнител.
27.Справка за съществуващия и нает персонал към
датата на кандидатстване - Приложение №17 за
съпоставяне на информацията във ФК и Бизнес
плана.
28.Обяснителна
записка
за
описаните
несъответствия в Бизнес плана и Таблиците към
него, както и коректно попълнени данни в
Приложение №6а и Приложение №6б и в двата
изискуеми формата.
1. Коректно попълнена Таблица за допустими МИГ-АСД-6.4инвестиции по подмярка 19.2 /Приложение №2/ по 0005/20.09.2021г.
раздел 24.1 „Списък с общи документи“ от
Условия за кандидатстване, без посочване на
марки на активите, предвидени за закупуване по
проекте.
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2.Обяснителна записка с пояснение за годишния
производствен капацицет, измерен в брой и вид
процедури, съгласно производствената програма в
бизнес плана, текущо състояние на обекта,
включително наличие на годни вътрешни
инсталации - ЕЛ, ВиК, отопление, климатизация,
описание на интериор и екстериор, необходимост
от допълнителни ремонти, описание на
съответствието на обекта с нормативните
изискванията за регистрация и функциониране на
същия в съответствие със законодателството.
3.Удостоверение за ППП, застрахователна полица
за професионална отговорност и валидна членска
карта към КИИП на инж. Милчо Петров Дончев;
4.Справка за дълготрайните активи - приложение
към счетоводния баланс за предходната
финансова година и/или за последния отчетен
период;
5.Четливо копие на представената оферта от
„Аутоспед“ ООД;
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.
В отговор на изпратените уведомителни писма за отстраняване на нередовности чрез
ИСУН 2020, в указания срок от 7 дни постъпиха 3 бр. отговори от кандидатите, както
следва:
№ Номер на ПП
Дата на въпрос Срок за отговор
Дата на отговор
1.
BG06RDNP001-19.514-0003 20.09.2021
27.09.2021
27.09.2021
2.
BG06RDNP001-19.514-0004 20.09.2021
27.09.2021
27.09.2021
3.
BG06RDNP001-19.514-0005 20.09.2021
27.09.2021
27.09.2021
След получените допълнително изискани пояснения и документи от кандидатите,
оценката на проектните предложение беше продължена.
Трето заседание на КППП
На 05.10.2021 г. от 9:00 часа, в офиса на МИГ Бяла Слатина на адрес гр. Бяла Слатина,
ул. „Климент Охридски” № 68, на основание Заповед №13/31.08.2021 г. за определяне на
Комисия за подбор на проектни предложения и във връзка с оценката на етап АСД на
постъпилите проектни предложения в рамките на втория краен срок по процедура
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BG06RDNP001-19.514, посредством конферентна онлайн връзка се проведе трето
заседание на КППП. По време на заседанието бяха изложени и обсъдени всички
несъответствия, констатирани от оценителите след предглед на предоставените отговори
и допълнително изискани пояснения и документи за всяко отделно предложение,
кактоследва:
1.За
проектно
предложение
BG06RDNP001-19.514-0003
„Технологична
модернизация и подобряване на производствения капацитет на ЕТ „ИВИ-НИВАЛИН ГОРЕЛСКИ“- гр. Бяла Слатина“, след прегледа на допълнително
изисканата пояснителна информация и документи е констатирано, че:
- По отношение на разходите за консултантски услуги, към проектното предложение са
представени 3 броя запитвания за оферти и само 2 оферти, като липсва офертата от
оферент "Навигатор БГ".
- В Таблица 4.4.2 „Производствен капацитет (попълва се в случай на производствени
дейности, за които се изисква технологичен проект и са в обхвата на точка А5 от образеца
на бизнес плана)“, данните в колона „Вид на стоките/услугите“ не съответстват на
Таблица 3 „Производствена и търговска програма“.
- В Таблица 6 „Разходи за суровини, материали и външни услуги (в лева)“, колона 2 „Вид
на разходите“ не съответства на Таблица 11 „Себестойност на единица продукция (лева)“
и колона 3 „Видове ресурси, необходими за производство единица продукт/услуга“.
2. За проектно предложение BG06RDNP001-19.514-0004 „Модернизацияв във фирма
Илтранс 2010 ЕООД“ след прегледа на допълнително изисканата пояснителна
информация и документи е констатирано, че:
- В раздел 1 "Основни данни", поле "Цел/и на проектното предложение", представената
пояснителна информация за целите на проекта не кореспондира с целите на мярка МИГ
Бяла Слатина – 6.4 и процедурата за предоставяне на БФП.
- В раздел 1 "Основни данни", в полето с данни за режим на минимални помощи не е
коректно попълнено.
- В раздел 7 "План за изпълнение/Дейности по проекта" е посочено 3 бр. ДМА за нуждите
на земеделското стопанство, което не кореспондира с инвестицията и вида на кандидата,
който не е земеделски стопанин. В информацията е посочено, че се предвижда
провеждане на процедура "Избор с публична покана", което не кореспондира с чл. 50,
ал.2, т. 2 от ЗУСЕСИФ, тъй като заявените разходи в размер на 28 800,00 лв са под
определения праг.
- В раздел 8 "Индикатори" са заложени стойности в поле "Базова стойност", която следва
да е "0".
- В раздел 10 "План за външно възлагане" е посочено, че ще бъдат закупени 3 бр. ДМА
за нуждите на земеделско стопанство, което не кореспондира с проекта.
- В раздел 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното
предложение", в поле "Проектът осигурява заетост" е посочено, че по проекта се планира
да се разкрие едно ново работно място, което не кореспондира с данните в Бизнес плана..
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- В представената Таблицата за допустими инвестиции - Приложение №2, отново не е
посочен приложимия режим на държавни помощи, дата и име на кандидата.
- Представена е Декларация за съгласие и информираност за обработване на лични данни
съгласно образец Приложение №3, която е от дата 19.08.2021, а не към датата на
подаване на проекта - 30.08.2021г. В раздел 24.1 "Списък с общи документи" към
Условията за кандидатстване е посочено, че "Всички изискуеми документи трябва да
бъдат попълнени коректно, предварително подписани /ако е приложимо/, ДАТИРАНИ
КЪМ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ и след това
сканирани и прикачени в ИСУН в указания формат. След осъществена допълнителна
комуникация, към отговора на кандитата не е представена така изисканата.
- Преставено е Удостоверение от НАП по чл.162, ал. 2, т.1 от ДОПК за наличие или липса
на задължения и Удостоверение за липса на задължения към община Бяла Слатина по
отношение на кандидата, но НЕ Е представено за представляващия - лицето Игнат Илиев
Христов. След осъществена допълнителна комуникация, към отговора на кандитата не е
представено така изисканото Удостоверение.
- Представена е Декларация по чл. 4а, ал.1 от Закона за малките и средните предприятия
съгласно образец Приложение №7, която е от дата 19.08.2021, а не към датата на
подаване на проекта - 30.08.2021 г. След осъществена допълнителна комуникация, към
отговора на кандитата не е представена така изисканата.
- Представена е Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по проекта
съгласно образец Приложение №8, която е от дата 19.08.2021, а не към датата на
подаване на проекта - 30.08.2021г. След осъществена допълнителна комуникация, към
отговора на кандитата e представена, но отново не попълнена информацията в полетата.
- Прикаченият файл към отговора на кандидата - Формуляр за мониторинг, не е
приложен в цялост. Представена е последната страница от образеца на документа, с
подпис на кандитата.
- Прикаченият файл в раздел 12 "Прикачени електронно подписани документи" към ФК
към т.Декларация за свързаност - Приложение №18, не се отваря. След осъществена
допълнителна комуникация с кандидата, към отговора не е представен изискания
документ.
- Не е представена Декларация за регистрация по ДДС - Приложение №19 по раздел 24.1
„Списък с общи документи“ от Условия за кандидатстване и не може да се прецени дали
е приложим документ, тъй като кандидата не е посочил в ТДИ - Приложение №2, с ДДС
или без ДДС кандидатства. След осъществена допълнителна комуникация с кандидата,
към отговора не е представен изискания документ.
- Инвестицията, за която се кандидатства е Модулна станция за дизелово гориво, за която
не е представено Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ, което е
приложимо в случай,че проектът включва разходи за преместваеми обекти. След
осъществена допълнителна комуникация с кандидата, към отговора е представен файл,
който не се отваря и информацията не е налична.
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- Не са представени подписани технически спецификации за инвестицията, за която се
кандидатства - Модулна станция за дизелово гориво. След осъществена допълнителна
комуникация с кандидата, към отговора е представен файл, който не се отваря и
информацията не е налична.
- Представената инвентарна книга не е към датата на подаване на проектно предложение
и не е подписана от съставителя и управителя.
- Представената Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс
не е подписана от съставителя и управителя.
- Представена е само 1 оферта от ПРОМОДУЛ ЕООД, към която не е приложено
запитване и договор за доставка. Съгласно Условията за кандидатстване, когато
разходите, за които се кандидатства не са включени в Списъка с референтни разходи на
ДФ „Земеделие“, кандидатът следва да представи три съпоставими независими оферти,
които имат най-малко следното минимално съдържание –наименование на оферента,
срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на
оферента, техническо предложение, ценово предложение в левове с посочен ДДС, ведно
със запитване за оферта - /Приложение №15/. След осъществена допълнителна
комуникация, към отговора е представен файл, който не се отваря.
- Не е представено Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител. Да се
представи Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител (важи за кандидат,
който не се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки), а когато
избраната оферта не е с най-ниска цена – и писмена обосновка за мотивите, обусловили
избора (представя се в случаите по т. 12 от раздел 14.2 „Условия за допустимост на
разходите“).След осъществена допълнителна комуникация, към отговора е представен
файл, който не се отваря.
- В раздел 12 към ФК е представено копие на отчет за заетите лица и средствата за
работна заплата, на мястото на Справка - Приложение №17. За съпоставяне на
информацията във ФК и Бизнес плана е необходимо да се представи и Справка за
съществуващия и нает персонал към датата на кандидатстване - Приложение №17.
- В представения Бизнес план - Приложение №6а, отново не е попълнен Раздел А „Кратко
описание“ на проекта;
- В представения Бизнес план - Приложение №6а, Таблица Б2 „Заетост“, не е попълнена
коректно колона Г;
- Данните от Таблица Б2 не кореспондират със заложените параметри в Таблица 7
„Разходи за заплати и осигуровки (за дейностите, свързани с инвестицията (в лева)“, като
в Таблица 7 са заложени разходи само за 3 лица, а навсякъде в Бизнес плана е посочено,
че към настоящия момент са заети 6 лица и по проекта ще бъде наето още едно лице.
- Не е представена информация и не е описано какво представлява услугата "транспорт"
- 1 бр., начина на калкулиране на "средна цена" в размер на 1 200,00 лв. и начина на
калкулиране на услугата в Таблица 11 "Себестойност на единица продукция" в размер на
535,00 лв.;
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- Не е попълнена Таблица 4.4.1 „Средногодишна натовареност“ (за всички дейности,
които не попадат в Таблица 4.4.2 и са в обхвата на точка А5 от образеца на бизнес плана);
- Не е попълнена Таблица 4.4.2 „Производствен капацитет“ (попълва се в случай на
производствени дейности, за които се изисква технологичен проект и са в обхвата на
точка А5 от образеца на бизнес плана);
- Не са заложени разходи за амортизация за стари активи, както и доколко данните за
предходна година кореспондират с данните от ОПР за 2020 г.
3. За проектно предложение BG06RDNP001-19.514-0005 „Козметичен център „Роял
Естетик “ - гр.Бяла Слатина“ след прегледа на допълнително изисканата
пояснителна информация и документи е констатирано, че:
- В Бизнес плана по образец по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие”, изготвен по образец, утвърден от
изпълнителния директор на ДФЗ – Приложение №6а, кандидатът следва да представи
обяснителна записка относно:
1. По какъв начин и/или методика е определен планирания годишния брой на
предлаганите услуги/процедури в Таблица 3 „Производствена и търговска програма,
колона Количество произведена продукция/услуги“. Не става ясно как е установено
търсенето на дадените услуги и колко клиенти биха се възползвали от тях?
2. В Таблиците от Бизнес план по образец Приложение №6б по раздел 24.1 „Списък с
общи документи“ от Условия за кандидатстване е необходимо да бъдат коригирани
данните и да се представи обяснителна записка за:
- Таблица 4.4.2 „Производствен капацитет (попълва се в случай на производствени
дейности, за които се изисква технологичен проект и са в обхвата на точка А5 от образеца
на бизнес плана)“, която не е попълнена;
- Таблица 6 „Разходи за суровини, материали и външни услуги (в лева)“, колона 2 „Вид
на разходите“ не съответства на Таблица 11 „Себестойност на единица продукция
(лева)“, колона 3 „Видове ресурси, необходими за производство единица
продукт/услуга“. Не става ясно как са получени стойностите, заложени в Таблица 6
„Разходи за суровини, материали и външни услуги (в лева)“, предвид обстоятелството,
че в Таблица 11 „Себестойност на единица продукция (лева)“ са заложени само разходи
"Материали комплект". Следва кандидатът да представи обяснителна записка по
констатираните нередовности и несъответствия и коректно попълнен Бизнес план по
образец по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие”, изготвен по образец, утвърден от изпълнителния
директор на ДФЗ – Приложение №6а по раздел 24.1 „Списък с общи документи“ от
Условия за кандидатстване и Таблици от Бизнес план по образец Приложение №6б по
раздел 24.1 „Списък с общи документи“ от Условия за кандидатстване.
Във връзка с установяване на съответствие с условията за кандидатстване и бизнес плана
на кандидата, следва да се представи в допълнение следната информация и документи:
1. Обосновка на годишния производствен капацицет, измерен в брой и вид процедури,
съгласно производствената програма в бизнес плана;
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2. Как е установено търсенето на дадените услуги и колко клиенти биха се възползвали
от тях?
3. Да се представи обяснителна записка за съпоставимостта между приложената
технология, в т.ч. капацитет на предлаганите услуги и заложените стойностти в Таблица
3 Производствена и търговска програма, предвид обстоятелството, че при част от
услугите се наблюдава 40% натовареност на предвидените за закупуване активи, от което
не може по категоричен начин да се изведе заключението за ефективостта от
закупуването на предвидените активи и тяхната натовареност. Да се представи подробна
обосновка за съпоставимостта между данните в Таблица 3 и Таблица 4.4.1 и приложената
технология.
3. Във връзка с предоставената информация относно предстоящи подобрения от страна
на наемодателя, да се представи анекс, удостоверяващ съгласие на страните съгласно
клаузите на договора на наем, както и цитираните документи - разрешение за строеж и
др. във връзка с предстоящите строежи и реконнструкции;
В резултат на обсъдените несъответствия и пропуски по проектните предложения, след
прегледа на отговорите и допълнително представената информация, беше взето,
следното:
РЕШЕНИЕ 6
Да се осъществи втора допълнителна комуникация за отстраняване на констатираните
несъответствия по всички проектни предложения, като бъдат изпратени уведомителни
писма до кандидатите и в писмата задължително 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 05.10.2021 г., в резултат от извършената документална проверка от оценителите и на
база взетото решение за осъществяване на втора допълнителна комуникация по всички
проектни предложения, чрез ИСУН 2020 са изпратени 3 броя уведомителни писма до
кандидатите, както следва:
№ Проектно предложение Изискани документи и пояснителна информация Изх. №
BG06RDNP001-19.514- 1.Оферта от „Навигатор БГ“.
МИГ-АСД-6.40003
2.Обяснителна записка от кандидата с пояснения 0003/05.10.2021г.
по констатираните несъответствия в представения
1.
Бизнес план /Приложение №6а/ и Таблите към
него /Приложение №6б/, както и при
необходимост коригирани
Бизнес план Приложение №6а и Приложение №6б.
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BG06RDNP001-19.5140004

2.

1.Обяснителна записка с пояснение за съответсвие МИГ-АСД-6.4на проекта с Мярка 6.4 и процедурата за 0004/05.10.2021г.
предоставяне на БФП и отразяване в ИСУН 2020,
Раздел 1 "Основни данни", поле "Цел/и на
проектното предложение".
2.Пояснение за режима на минимални помощи на
проектното предложение и отразяване в ИСУН
2020, Раздел 1 "Основни данни", в полето с данни
за режим на минимални помощи
3.Обяснителна
записка
с
пояснение
за
констатираното несъответствие по т.3 от писмото
и коректно попълнени данни в ИСУН 2020, Раздел
7 "План за изпълнение/Дейности по проекта".
4.Обяснителна
записка
с
пояснение
за
констатираното несъответствие по отношение на
индикаторите и коректно попълнени данни в
ИСУН 2020, Раздел 8 "Индикатори".
5.Обяснителна записка за констатираното
несъответствие
и
коректно
попълнена
информация в ИСУН 2020, Раздел 10 "План за
външно възлагане".
6.Обяснителна записка за констатираното
несъотвествие в поле "Проектът осигурява
заетост" към Раздел 11 „Допълнителна
информация необходима за оценка на проектното
предложение" в ИСУН 2020, както и
потвърждаване на намерението за разкриване на
ново работно място.
7.Обяснителна записка за констатираното
несъотвествие, описано в т.2.1 и коректно
попълнена Таблицата за допустими инвестиции Приложение №2.
8.Коректно датирана Декларация за съгласие и
информираност за обработване на лични данни Приложение №3, съобразно изискванията в УК.
9.Удостоверение от НАП по чл.162, ал. 2, т.1 от
ДОПК за наличие или липса на задължения и
Удостоверение за липса на задължения към
община Бяла Слатина за представляващия
кандидата - лицето Игнат Илиев Христов.
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10.Коректно датирана Декларация по чл. 4а, ал.1
от Закона за малките и средните предприятия Приложение №7, съобразно изискванията в УК.
11.Коректно попълнена и датирана Декларация за
липса или наличие на двойно финансиране по
проекта
Приложение
№8,
съобразно
изискванията в УК.
12.Формуляр за мониторинг - Приложение №10 по
раздел 24.1 „Списък с общи документи“ от
Условия за кандидатстване, подписан и датиран
към датата на кандидатстване.
13.Декларация за свързаност Приложение №18 по
раздел 24.1 „Списък с общи документи“ от
Условия за кандидатстване, коректно попълнена,
подписана и датирана към датата на подаване на
проекта.
14.Обяснителна записка дали кандидата е
регистриран по ДДС и при необходимост
Декларация за регистрация по ДДС Приложение
№19, коректно попълнена, подписана и датирана
към датата на подаване на проекта.
15.Разрешение за поставяне, издадено в
съответствие със ЗУТ, ведно със съответната
техническа документация на предвидената за
закупуване „Модулна станция за дизелово
гориво“.
16.Подписани технически спецификации на
предвидената за закупуване „Модулна станция за
дизелово гориво“.
17.Инвентарна книга към датата на подаване на
проектно предложение, с подпис на съставител и
управител.
18.Справка за дълготрайните активи - приложение
към счетоводния баланс за предходната
финансова година, с подпис на съставител и
управител.
19.Три съпоставими независими оферти, които
имат най-малко следното минимално съдържание
– наименование на оферента, срок на валидност на
офертата, дата на издаване на офертата, подпис и
печат на оферента, техническо предложение,
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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ценово предложение в левове с посочен ДДС,
ведно със запитване за оферта - /Приложение
№15/.
20.Решение на кандидата за избор на
доставчик/изпълнител.
21.Справка за съществуващия и нает персонал към
датата на кандидатстване - Приложение №17 за
съпоставяне на информацията във ФК и Бизнес
плана.
22.Обяснителна
записка
за
описаните
несъответствия в Бизнес плана и Таблиците към
него, както и коректно попълнени данни в
Приложение №6а и Приложение №6б и в двата
изискуеми формата.
BG06RDNP001-19.514- 1.Обяснителна записка с пояснения и информация МИГ-АСД-6.40005
по отношение на констатираните несъответствия в 0005/05.10.2021г.
бизнес плана и при необходимост коригирани
съответните части от Бизнес план - Приложение
№6а и Таблици към бизнес план - Приложение
3.
№6б.
2.Документи, удостоверяващи съгласие на
страните съгласно клаузите на договора на наем,
както и разрешение за строеж във връзка с
предстоящите строежи/ реконструкции.
В отговор на изпратените втори уведомителни писма за отстраняване на нередовности
чрез ИСУН 2020, в указания срок от 7 дни постъпиха 3 бр. отговори от кандидатите,
както следва:
№ Номер на ПП
Дата на въпрос Срок за отговор
Дата на отговор
1.
BG06RDNP001-19.514-0003 05.10.2021
12.10.2021
12.10.2021
2.
BG06RDNP001-19.514-0004 05.10.2021
12.10.2021
12.10.2021
3.
BG06RDNP001-19.514-0005 05.10.2021
12.10.2021
12.10.2021
Четвърто заседание на КППП
На 13.10.2021 г. /сряда/ от 13:00 часа, на основание Заповед №13/31.08.2021 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/ в рамките на втория краен срок
по процедура BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“, взе следните:
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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РЕШЕНИЕ 7
Допуска на етап Техническа и финансова оценка /ТФО/ проектните предложения,
подадени в рамките на втория краен срок по процедура BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла
Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, които отговарят на
критериите за АСД, както следва:
Номер на ПП
Наименование на проекта
Кандидат
№

1.

BG06RDNP001-19.514-0003

3.

BG06RDNP001-19.514-0005

Технологична
модернизация
и
подобряване на производствения
капацитет на ЕТ „ИВИ-Н-ИВАЛИН
ГОРЕЛСКИ“- гр. Бяла Слатина
„Козметичен център „Роял Естетик
“- гр.Бяла Слатина“

ЕТ ИВИ-Н ИВАЛИН
ГОРЕЛСКИ
РОЯЛ
ЕСТЕТИК
ЕООД

Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържали се“- 0 гласа
Решението се приема единодушно.
РЕШЕНИЕ 8
Не допуска за оценка на етап Техническа и финансова оценка /ТФО/ проектно
предложение с референтен №BG06RDNP001-19.514-0004 в ИСУН 2020 и с
наименование „Модернизацияв във фирма Илтранс 2010 ЕООД“, подадено от кандидат
„Илтранс 2010“ ЕООД, в рамките на втори краен срок по процедура BG06RDNP00119.514 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“,
поради това, че не отговаря на изискванията за Административно съответствие и
допустимост.
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: 13.10.2021 г.
6) ОЦЕНКА НА ЕТАП ТФО
Извършването на Техническа и финансова оценка на проектните предложения, които
преминаха успешно етапа на АСД, в рамките на втория краен срок по процедура
BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности“, стартира на 13.10.2021 г., след обобщаването на АСД в ИСУН 2020, като
разпределението за ТФО на допуснатото проектно предложение, е генерирано
автоматично в системата, както следва:
№
1.

Номер
ПП

на Наименование

BG06RDNP
001-19.5140003

Кандидат

„Технологична модернизация и подобряване на ЕТ ИВИ-Н производствения капацитет на ЕТ „ИВИ-Н- ИВАЛИН
ИВАЛИН ГОРЕЛСКИ“ - гр. Бяла Слатина“
ГОРЕЛСКИ

Тип на Оценители
етап
Преслав
Гайдарски
ТФО
и
Таня

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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2.
BG06RDNP
001-19.5140005

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

ТФО

Петкова
Павлина
Йончина
и
Преслав
Гайдарски

Заседание на КППП
На 13.10.2021 г. сряда/, от 17:00 ч., в резултат от извършената ТФО на проектните
предложение, чрез конферентна връзка от офиса на МИГ Бяла, на основание Заповед
№13/31.08.2021 г. и във връзка с приключване на оценителния процес на етап ТФО в
рамките на втория 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 проектните предложения с реф. № BG06RDNP001-19.514-0003 и №
BG06RDNP001-19.514-0005 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 проектните предложения, са направени
следните констатации:
- Проектните предложения допринасят за постигане на една или повече от целите на
Стратегията за ВОМР чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности;
- В проектните предложения са включени инвестиции в обекти на територията на МИГ
Бяла Слатина и те има принос за постигането на индикаторите в СВОМР;
Извън тези общо приложими критерии, проектнотите предложения:
- са получили над изискуемия минимален брой от 15 точки, които са „Праг за минимално
допустима оценка за качество на проекта“;
- проектните предложения са в съответствие с минималния и максимален размер на БФП
и не са правени служебно корекции в бюджетите;
- - проектните предложения са в съответствие с допустимите дейности и не са установени
недопустими дейности и/или разходи.
Проектните предложения са оценени от външните експерт-оценители по следния начин:
Рег. № на ПП Наименование
Оценители
Бр. точки
Обща
Оценка
BG06RDNP00 „Технологична модернизация и
Преслав Трилков
35 т.
1-19.514-0003 подобряване на производствения
Гайдарски
35 т.
капацитет на ЕТ „ИВИ-Н-ИВАЛИН
Таня Николова
35 т.
ГОРЕЛСКИ“ - гр. Бяла Слатина“
Петкова
BG06RDNP00 „Козметичен център „Роял Естетик “ Преслав Трилков
50 т.
50 т.
1-19.514-0005 - гр.Бяла Слатина“
Гайдарски

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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Павлина Савова
50 т.
Йончина
След като членовете на КППП бяха подробно запознати с резултатите от извършената
оценка, беше извършена „Обобщена оценка тип ТФО“ на проектите, Комисията прие
следното решение:
РЕШЕНИЕ 9
Във връзка с проведения подбор на проектни предложения в рамките на втория 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 №13/31.08.2021 г., след извършена Техническа и
финансова оценка на проектите, ПРЕДЛАГА за финансиране:
1. Проектно предложение с реф. № BG06RDNP001-19.514-0005 в ИСУН и
наименование „Козметичен център „Роял Естетик “ - гр.Бяла Слатина“, с окончателна
оценка от 50 точки, с размер на БФП 89 685,00 лв.;
2. Проектно предложение с реф. № BG06RDNP001-19.514-0003 в ИСУН и
наименование „Технологична модернизация и подобряване на производствения
капацитет на ЕТ „ИВИ-Н-ИВАЛИН ГОРЕЛСКИ“ - гр. Бяла Слатина“, с окончателна
оценка от 35 точки, с размер на БФП 13 009,20 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: 13.10.2021 г.
Поради допусната техническа грешка в ИСУН 2020 преди активирането на приема в
рамките на втори краен срок по процедура №BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина
Мярка 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" и извършената корекция
в размера на БФП към раздел "Източник на финансиране", където общият размер на БФП
по процедурата от 264 586,34 лв. е намален и е записан остатъчният ресурс за втори краен
срок - 178 141,34 лв., направеното класиране на 13.10.2021 г. беше анулирано и отново
направено на 14.10.2021 г., след коригиране на общия размер на БФП, с цел коректно
класиране на проектите в оценителна сесия BG06RDNP001-19.514-S2.
7) ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В резултат от извършения подбор и оценка на подадените в рамките на втория 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: 136 925,60 лева.
 Сума на одобрената безвъзмездна финансова помощ (БФП – 75%) –
102 694,20 лева.
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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 Съфинансиране от кандидатите – 25% - 34 231,40 лева.
 Брой проектни предложения предложени за финансиране – 2 броя.
 Общата налична сума на безвъзмездната финансова помощ по процедурата
264 586,34 лева;
 Остатъчен ресурс след втори краен срок по процедурата – 75 447,14 лева.
Въз основа на извършения подбор в рамките на втория 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 102 694,20 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: ИМА 1 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: НЯМА 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;
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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