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ПРОТОКОЛ № 2/27.02.2019 
от 

Работата на Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ 

по извършване на оценка на етап „Административно съответствие и допустимост“               

по процедура № BG06RDNP001-19.176 МИГ Бяла Слатина 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 
 

Начало на дейностите по извършване на оценка на етап АСД: 22.01.2019 г. 

Край на дейностите по извършване на оценка на етап АСД: 27.02.2019 г. 

Проведени заседания на КППП: на 19.01.2019 г. и на 27.02.2019 г.  

 

Проектните предложения, подлежащи на оценка на етап АСД са както следва: 

№ 
Номер на ПП Наименование на проекта Кандидат  Дата и час на 

регистрация 

1 

BG06RDNP001-

19.176-0001 

Технологична и маркетингова 

модернизация на мелничен 

комплекс на „Апе 2001“ ООД-с. 

Галиче 

АПЕ 2001 

ООД 17:04 ч. 

21.01.2019 г. 

2 

BG06RDNP001-

19.176-0002 

Подобряване на маркетинговия 

капацитет на „Стартмес“ ЕООД 

чрез доставка на ново оборудване 

СТАРТМЕС 

ЕООД 
17:27 ч. 

21.01.2019 г. 

 

Членове на Комисията за подбор на проектни предложения: 

№ Член на КППП Позиция в КППП Права в оценителната сесия  

1. Петко Павлов Павлов Председател Администратор 

2. 
Сашка Веселинова 

Първанова 
Секретар Администратор 

3. 
Преслав Трилков 

Гайдарски 
Член с право на глас Оценител 

4. Добрин Михайлов Савчев Член с право на глас Оценител 

5. Таня Николова Петкова Член с право на глас Оценител 

 

Извършването на оценката за Административно съответствие и допустимост на 

проектните предложения, подадени по процедура № BG06RDNP001-19.176 МИГ Бяла 

Слатина 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, 

стартира на 22.01.2019 г., непосредствено след създаване на оценителна сесия в ИСУН 

2020 и разпределението, автоматично генерирано от системата.   
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Първо заседание на КППП 

На 19.02.2019 г. /вторник/ от 10.00 часа, в офиса на МИГ Бяла Слатина на адрес  гр. 

Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, на основание Заповед № 02/22.01.2019 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 мярка 

4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията 

за ВОМР на МИГ Бяла Слатина, беше проведено първото присъствено заседание, на 

което присъстваха всички членове на КППП.    

Председателят на Комисията за подбор на проектни предложени /КППП/, назначена със 

Заповед №02/22.01.2019 г., представи постъпилите в срок проектни предложения в 

ИСУН 2020, като съобщи, че системата автоматично е генерирала разпределението на 

ОАСД както следва: 

№ Номер на ПП Наименование на проекта Кандидат Тип на 

етап 

Оценители 

1. BG06RDNP001-

19.176-0001 

Технологична и 

маркетингова модернизация 

на мелничен комплекс на 

„Апе 2001“ ООД-с. Галиче 

АПЕ 2001 

ООД 

ОАСД Таня Николова 

Петкова 

и 

Преслав Трилков 

Гайдарски 

2. BG06RDNP001-

19.176-0002 

Подобряване на 

маркетинговия капацитет на 

„Стартмес“ ЕООД чрез 

доставка на ново оборудване 

СТАРТМЕС 

ЕООД 

ОАСД Добрин Михайлов 

Савчев 

и 

Преслав Трилков 

Гайдарски 

 

Председателят на Комисията информира членовете, че с писмо с изх. №19-19-2-02-

17/29.01.2019 г., Ръководителят на УО на ПРСР е уведомил МИГ Бяла Слатина, че няма 

възможност да излъчи наблюдател без право на глас за участие в оценителна сесия по 

процедура BG06RDNP001-19.176 МИГ Бяла Слатина 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.  

По време на заседанието беше представен и напредъка по първоначалната проверка на 

проектите от всеки един от оценителите, които споделиха, че след така направения 

първоначален преглед на представените документи към проектните предложения са 

установени пропуски и липси, които са отстраними. 

 

След обсъждане и с цел да се гарантира единен подход при оценката на проектните 

предложения на етап „Административно съответствие и допустимост“, на своето 

заседание на 19.02.2019 г., Комисията за подбор на проектни предложения взе следните 

решения: 
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РЕШЕНИЕ 1 

Когато от кандидатите следва да се изисква документ, който първоначално не е 

приложен към проектното предложение 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 7 /седем/ дни, 

считано от деня, следващ датата на изпращане на искането. Пояснителна информация 

и/или документи ще се изисква по веднъж от един и същи кандидат по един и същи 

казус на етап АСД. 
 

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

Решението се приема единодушно. 

 

РЕШЕНИЕ 2 

Когато от кандидатите се изисква да извършат корекция, която следва да бъде нанесена 

в проектното предложение, съответната секция от формуляра за кандидатстване в 

ИСУН 2020 ще се „отключи“ служебно от администратор на оценителната сесия при 

изпращане на писмо до кандидата. 
 

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 с 

кандидата“ и отразени/приложени в получения отговор.   
 

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

Решението се приема единодушно. 

 

По време на второто присъствено заседание бяха изложени също и обсъдени всички 

констатирани от оценителите несъответствия и пропуски по всички проектни 

предложения и съответно одобрени писмата за изпращане към кандидатите, както 

следва: 

1. За проектно предложение BG06RDNP001-19.176-0001 „Технологична и 

маркетингова модернизация на мелничен комплекс на "Апе 2001" ООД-с. 

Галиче“ е констатирано, че:  

- Декларация за неприложимите общи документи /Приложение № 2/ е 

представена, но в нея не са включени всички неприложими за кандидата документи; 

- Приложено е писмо от РИОСВ, гр. Враца, но в него не е цитирана коректно 

помярката и съответно процедурата, по която се кандидатства с проектното 

предложение, както и не са описани всички активи, включени в проекта; 
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- В приложената Декларация по чл.3 и 4 от ЗМСП кандидатът е декларирал, че е 

предприятие партньор, като не е приложил Справка за обобщените параметри на 

предприятието, което подава декларация по чл.3 и 4 от ЗМСП. 

- Във Формуляра за кандидатстване, т. 5 Бюджет, са заявени разходи, свързани с 

проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, 

инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, 

извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за 

подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 

на сто от общия размер на допустимите разходи по проект. Също така, приложена е 

фактура за консултантска услуга, като не е представено платежно нареждане за 

извършени разходи преди подаване на проектното предложение към Стратегията за 

ВОМР. 

- Приложени са три запитвания за оферти за оборудване към фирмите: Шмелцер 

България" ООД, "Агрохол" ООД и "Агромашина груп Пазарджик" ЕООД, но и на трите 

липсва подпис и печат на запитващия "АПЕ-2001" ООД. За останалите оферти не са 

приложени запитвания. Оферта на ЕТ "Красимира Данова - НикоЦвет" е със сгрешена 

стойност в колона "Всичко без ДДС" и съответно в останалите стойности. Офертите на 

"Аскон" ЕООД и "Елсист" ЕООД нямат валидност. Офертата на "Аскон - Зайков" 

ЕООД не съдържа техническа спецификация на оферираното оборудване. Липсва 

валидност на офертата. Не е посочен ДДС. Не са приложени Решения за избор на 

отделните позиции от ТДИ по приложените оферти, а съгласно т. 14.2, подточка 10 от 

"Условия за допустимост на разходите" от УК: "Кандидатът представя и решение за 

избор на доставчика/изпълнителя...". 

- Представен е технологичен проект, който не кореспондира изцяло с 

представеното проектното предложение. 

- Кандидатът не е представил предварителни или окончателни договори с 

описани вид, количества и цена на основните суровини. Приложен е договор с "ЕМИ" 

ЕООД за изкупуване на 1 100 т. пшеница. В проектното предложение е предвидено 

закупуване на машина за лимец, като не са приложени договори за осигуряване на 

суровината - лимец /вид пшеница/, а съгласно УК, т. 13.2 "Условия за допустимост на 

дейностите", подточка 12: "Кандидатът трябва да докаже наличието на най-малко 50% 

осигурена суровинна база по видове основни земеделски суровини, съгласно 

производствената програма за първата прогнозна година от изпълнение на бизнес 

плана". 

- Приложена е инвентарна книга, вместо Справка за дълготрайните активи – 

приложение към счетоводния баланс за предходната финансова година и/или за 

последния отчетен период, което не е съпоставимо на изискуемия документ; 

- Приложени са съответните договори за реализиране на продукцията но само в 

един е описано, че ще се реализира на територията на МИГ Бяла Слатина, договорена 

продажба 10 т., което не отговаря на изискването за реализиране на поне 50% от 

продукцията да бъде реализирана на територията на МИГ Бяла Слатина; 
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- Приложени са три запитвания към фирмите: Шмелцер България" ООД, 

"Агрохол" ООД и "Агромашина груп Пазарджик" ЕООД, но и на трите липсва подпис и 

печат на запитващия "АПЕ-2001" ООД. Към останалите оферти не са приложени 

запитвания. По отношение на приложените оферти: 

1. Оферта на ЕТ "Красимира Данова - НикоЦвет" е със сгрешена стойност в 

колона "Всичко без ДДС" и съответно в останалите стойности; 

2. Офертите на "Аскон" ЕООД и "Елсист" ЕООД нямат валидност; 

3. Офертата на "Аскон - Зайков" ЕООД не съдържа техническа спецификация на 

оферираната техника. Липсва валидност на офертата. Не е посочен ДДС; 

4. Приложена е фактура за консултантска услуга, но не са приложени запитвания 

и три независими оферти, съгласно изискванията. 

5. Не са приложени Решения за избор на отделните позиции от ТДИ по 

приложените оферти.  

-  Оферта на ЕТ "Красимира Данова - НикоЦвет" е със сгрешена стойност в 

колона "Всичко без ДДС" и съответно в останалите стойности. Офертите на "Аскон" 

ЕООД и "Елсист" ЕООД нямат валидност. Офертата на "Аскон - Зайков" ЕООД не 

съдържа техническа спецификация на оферираната техника. Липсва валидност на 

офертата. Не е посочен ДДС.  

- Офертите на "Аскон" ЕООД и "Елсист" ЕООД нямат валидност; 

- Не са представени договори, поради което не може да се прецени 

основателността на разходите; 

- - Таблиците в приложеният Бизнес план във формат .pdf не кореспондират с 

приложените Таблици на бизнес плана във формат .xls, като част от таблиците не са 

попълнени, за което е необходимо да се представи обяснителна записка за 

констатираното несъответствие и при необходимост да се коригират съответните 

документи. 

- Данните, посочени в Таблица 4.1 "За всички сектори извън сектор "Месо и 

месни продукти", а именно: по точка 4.1.1 са посочени 40 тона суровина, които се 

осигуряват от регистрирани земеделски производители, а в т. 4.1.3 е записано, че 

собствената суровина, използвана от предприятието за преработка е в размер на 1 200 

тона, като е посочена фирма "ЕМИ" ЕООД.  Не е уточнено каква е връзката между 

кандидата и "ЕМИ" ЕООД, с която е приложен договор за продажба на 1 100 тона 

пшеница, а е попълнена точка 4.1.3 за собствена суровина. 

- Данните от Таблица 9 "Разходи за суровини, материали и външни услуги" за 

предходна година не кореспондират с данните в Таблица 16 "Прогноза за нетните 

парични потоци на проектното предложение" - колона Б, ред №3 за предходна година. 

- Данните от Таблица 9 "Разходи за суровини, материали и външни услуги" и 

Таблица 15. "Себестойност на единица продукция" са предвидени разходи за суровина 

пшеница, а се предвижда и производство на брашно от лимец. Освен това, в Таблица 

15. "Себестойност на единица продукция" е записано, че 1 кг. брашно се получава от 1 

кг. "Пшеница, материали и външни услуги", което не отговаря на технологията за 
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производство на брашно. В тази връзка и предвид посочените в инструкцията 

обяснителна записка под Таблица 15, е необходимо да бъде описано: вида на всеки от 

продуктите, посочени в Таблица 5 „Производствена и търговска програма” и Таблица 8 

„Други приходи” (ако е приложимо). Необходимо е да бъде представена и обяснителна 

записка за предвидената себестойност за единица продукция, която да отговаря на 

Технологията за производство на различните типове брашна, предвидени в 

производствената програма, като за целта и при необходимост да бъдат коригирани и 

съответните таблици от Бизнес плана. 

- Данните от таблиците за предходна година не отговарят на приложения ОПР, 

като не е и попълнена Таблица 17. "Прогноза за Нетните парични потоци на другите 

дейности на кандидата". Освен това е декларирано, че в предприятието работят 25 

лица, а в Таблица 10. "Разходи за заплати и социални осигуровки" са посочени 15 лица, 

в това число и за предходна година, като разходите за заплати, отново не 

кореспондират с тези, посочени в ОПР. Да се представи обяснителна записка за 

констатиранато несъотвествие и коригират съответните данни. 

- В Таблица 13 "Разходи за лихви" не са предвидени разходи, а видно от 

приложения ОПР за 2018 г. кандидата декларира печалба в размер на 12 хил. лв., а за 

2017 година в размер на 6 хил. лв. Предвидената за закупуване инвестиция е в размер 

на 108 267,01 лв. В тази връзка е необходимо да се представи обяснителна записка, 

относно осъществяване на предвидената инвестиция без предвиждането на разходи за 

лихви. 

- Не е представена "Обосновка за съответствие на капацитета на подпомаганите 

активи и дейности с прогнозния размер на преработената и произведената от кандидата 

продукция" 

2. За проектно предложение BG06RDNP001-19.176-0002 „Подобряване на 

меркетинговия капацитет на „Стартмес“ ЕООД чрез доставка на ново 

оборудване“ е констатирано, че:  

- Декларация за неприложимите общи документи /Приложение № 2/ е 

представена, но в нея не са включени всички неприложими за кандидата документи; 

- Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни /Приложение 

№ 5/ е с дата 20.01.2019 г., вместо с датата на подаване на проектното предложение в 

ИСУН 2020 – 21.01.2019 г.; 

- Към проектното предложение не е представено Решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда или 

друг приложим документ, издаден по реда на Закона за опазване на околната среда, 

Закона за биологичното разнообразие и/или Закона за водите от компетентния орган по 

околна среда /Регионална инспекция по околна среда и водите/. Към проектното 

предложение в ИСУН, в т. 12 „Прикачени електронно подписани документи“ е 

представен входящ номер ОВОС-ЕО-39/18.01.2019 г.; 

- Таблици Т4.2, Т9 и Т11 във формат „.pdf“ не кореспондират със същите във 

формат „.xls“; 
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- Приложената инвентарна книга е към дата 31.12.2018 г., вместо към датата на 

подаване на проектното предложение в ИСУН – 21.01.2019 г.; 

- Във Формуляра за кандидатстване, т. 5 Бюджет, са заявени разходи, свързани с 

проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, 

инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, 

извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за 

подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 

на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, но не са представени 

фактури и платежни нареждания за извършване на разходите преди подаване на 

проектното предложение; 

- Приложено е едно запитване за оферта към „ММ Сервиз“ ЕООД. Липсват 

запитвания за оферти за всички останали предвидени за закупуване активи. Не са 

приложени и по 3 бр. оферти към всички позиции от ТДИ. В Таблицата за допустими 

инвестиции  не са посочени кодове за референтен разход. Не е приложено и Решение за 

избор на оферти. Липсват договори за избор на доставчик; 

- Представен е технологичен проект от 2006 г., който не кореспондира изцяло с 

проектното предложение; 

- Кандидатът не е представил предварителни или окончателни договори с 

описани вид, количества и цена на суровините в случай на преработка на продукция, 

която не е собственост на кандидата и/или Декларация /Приложение № 18/ с описан 

вид и количества на суровините в случай, че продукцията, която се преработва, е 

собственост на кандидата; 

- Не се приложени предварителни или окончателни договори с описани вид, 

количества и цени на готовата продукция като доказателство, че е осигурена 

реализацията на най-малко 50% от продуктите на преработвателното предприятие 

съгласно производствената му програма за първата прогнозна година от бизнес плана 

след изплащане на финансовата помощ, като в случаите на производство на гранулиран 

фураж договорите следва да доказват осигурена реализация на 100% от 

производствения гранулиран фураж съгласно предвижданията на производствената 

програма за целия период на изпълнение на бизнес плана; 

- Не са представени документи за съответствие с нито един от критериите за 

подбор; 

- Описаните данни в Бизнес плана за предходна година не кореспондират с 

данните от приложения ОПР (приходи от продукция, разходи за суровини и материали 

и др.), в т.ч. и финансовия резултат на дружеството;  

- В Таблица 15 „Себестойност на единица продукция“ не е описан вида на всеки 

от продуктите, посочени в Таблица 5 „Производствена и търговска програма“ и 

Таблица 8 „Други приходи“ (ако е приложимо); 

- От представените данни в Бизнес плана не става ясно как ще се изпълни 

условието за подобряване дейността на земеделското стопанство или предприятието на 

кандидата предвид факта, че в Таблица 7 „Производствен капацитет на 
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преработвателното предприятие, планиран в производствена и търговска програма“ 

няма разлика между предходна и следващи години; 

- Предвид данните, посочени в Таблици 6 и 7, не е изпълнено условието  

„Планираният размер на произведената от кандидата продукция трябва да покрива най-

малко 50% от капацитета на преработвателното предприятие за подпомаганата дейност 

по технологичен проект“; 

- Капацитетът на подпомаганите активи и дейности не съответства на 

прогнозния размер на преработената и произведената от кандидата продукция; 

- Таблиците в приложения Бизнес план във формат „.pdf“ не кореспондират с 

таблиците на бизнес плана във формат „.xls“, като част от същите не са попълнени. 

След представяне на констатираните от оценителите пропуски и несъответствия по 2-те 

подадени проектни предложения, на проведеното заседание в офиса на МИГ Бяла 

Слатина, Комисията за подбор на проектни предложения /КППП/ по процедура № 

BG06RDNP001-19.176 МИГ Бяла Слатина 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ взе следното решение:  

 

РЕШЕНИЕ № 4 

Да бъдат изпратени уведомителни писма до всички кандидати за отстраняване на 

констатираните в хода на проверката за административно съответствие и допустимост 

нередовности, като в писмата задължително следва да бъде упоменато, че 

неотстраняванто 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 19.02.2019 г., в резултат от извършената документална проверка от оценителите и на 

база констатираните несъответствия по 2-те проектни предложения, чрез ИСУН 2020 са 

изпратени 2 броя уведомителни писма до кандидатите, както следва: 

№ Проектно 

предложение 

Изискани документи и пояснителна информация Изх. № 

1 BG06RDNP001-

19.176-0001 

1.Да се представи коригирана Декларация за 

неприложимите общи документи /Приложение № 2/ с 

коректно попълнена информация, в изискуемия 

формат;  

2.Да се представи ново становище на РИОСВ с 

коректно цитирано име на процедурата и включени 

всички активи, предмет на инвестиционното 

предложение, в изискуемия формат; 

3.Да се представи Справка за обобщените параметри 

на предприятието, което подава декларация по чл.3 и 4 

от ЗМСП. 4 /Приложение № 17а/, в изискуемия 

МИГ-АСД-4.2 

001/19.02.2019 г. 
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формат; 

4.Да се представи платежно нареждане към 

приложената фактура за извършената консултантска 

услуга по подготовка на проекта, в изискуемия 

формат; 

5.Да се представят всички запитвания към 

представените оферти, в изискуемия формат; 

6.Да се представят коригирани оферти, с коректни 

стойности, валидност, подпис и печат на оферента, 

подробна техническа спецификация на 

активите/услугите, в изискуемия формат; 

7.Да се представи Технологичен проект за настоящото 

проектно предложение, от който да е видно годишния 

капацитет на предприятието и съотносимостта на 

предвидените за закупуване машини. Да бъде 

представена обяснителна записка, заверена от 

правоспособно лице, на каква база са избрани, 

предвидените за закупуване машини и как е изчислен 

предвидения капацитет в Бизнес плана, в изискуемия 

формат;  

8.Да се представят предварителни или окончателни 

договори с описани вид, количества и цена на 

основните суровини, както и договори с доставчици, в 

изискуемия формат; 

9.Да се представи Справка за дълготрайните активи – 

приложение към счетоводния баланс за предходната 

финансова година и/или за последния отчетен период, 

в изискуемия формат; 

10.Да се представят коректно попълнени  Таблици – 

Таблица 4.1; Таблица 5,  Таблица 9, Таблица 13, 

Таблица 15, Таблица 16 и Таблица 17, в изискуемия 

формат; 

11.Да се представи обяснителна записка за 

констатираните несъответствия в таблиците към 

Бизнес плана;  

12.Да се представи Обосновка за съответствие на 

капацитета на подпомаганите активи и дейности с 

прогнозния размер на преработената и произведената 

от кандидата продукция; 

13.Да се представи обяснителна записка, относно 

осъществяване на предвидената инвестиция без 
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ОПИК 2014-2020 г. 

 

предвиждането на разходи за лихви. 

2 BG06RDNP001-

19.176-0002 

1.Решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на оценка на въздействие върху околната 

среда или друг приложим документ, издаден по реда 

на Закона за опазване на околната среда, Закона за 

биологичното разнообразие и/или Закона за водите от 

компетентния орган по околна среда /Регионална 

инспекция по околна среда и водите/, в изискуемия 

„PDF“ формат. 

1.Коригирана Декларация за неприложимите общи 

документи /Приложение №8/, подписана, датирана към 

датата на подаване на проектното предложение в 

ИСУН, в изискуемия „pdf“ формат; 

2.Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за защита на 

личните данни /Приложение №19/ подписана, датирана 

към датата на подаване на проектното предложение в 

ИСУН, в изискуемия „pdf“ формат.; 

3.Декларация от кандидата /Приложение №18/ 

подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия „pdf“ 

формат; 

4.Декларация за нередности /Приложение  № 12/ 

подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия „pdf“ 

формат; 

5. Декларацията по чл.3 и 4 от ЗМСП /Приложение № 

13/ подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия „pdf“ 

формат; 

6.Справка за обобщените параметри на предприятието, 

което подава декларация по чл.3 и 4 от ЗМСП 

/Приложение № 13а/ в изискуемия „xls“ формат; 

7.Обяснителна записка и при необходимост оферта с 

коректно посочена валидност;  

8.Декларация за изчисление на минималния СПО на 

стопанството през текущата стопанска година към 

момента на кандидатстване /Приложение № 9/ 

подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия „pdf“ 

формат; 

9.Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ 

МИГ-АСД-4.2 

002/19.02.2019 г. 
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/Приложение № 4/ подписана, датирана към датата на 

подаване на проектното предложение в ИСУН, в 

изискуемия „pdf“ формат; 

10.Декларация за липса или наличие на двойно 

финансиране по проекта /Приложение №14/ 

подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия „pdf“ 

формат; 

11.Справка за съществуващия и нает персонал към 

датата на кандидатстването /Приложение №16/ 

подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия „pdf“ 

формат;  

12.Декларация за липса на изкуствено създадени 

условия и/или наличие на функционална 

несамостоятелност от кандидата /Приложение №17/ 

подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия „pdf“ 

формат; 

13.Формуляр за мониторинг /Приложение № 20/ 

подписана, датирана към датата на подаване на 

проектното предложение в ИСУН, в изискуемия „pdf“ 

формат; 

14.Декларация НСИ /Приложение №3/ подписана, 

датирана към датата на подаване на проектното 

предложение в ИСУН, в изискуемия „pdf“ формат; 

15.Декларация КЕП /Приложение №34/ подписана, 

датирана към датата на подаване на проектното 

предложение в ИСУН, в изискуемия „pdf“ формат; 

16.Обяснителна записка относно установените 

несъответствия в Бизнес плана между Таблица 10 

„Други разходи“ /данни за предходна година/ и 

Таблица 12 „Прогноза за нетните парични потоци на 

проекта (в лева)“, ред 6 „Други разходи“ – данни за 

предходна година и при необходимост представяне на 

коригирани Таблици и в двата изискуеми формата – 

„pdf“ и „xls“; 

17.Попълнена Таблица В3 „Бъдещи клиенти“ от Бизнес 

плана, представена и в двата изискуеми формата – 

„pdf“ и „xls“ ; 

18.Попълнена Таблица 3 „Производствена и търговска 
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програма“ от Бизнес плана, представена и в двата 

изискуеми формата – „pdf“ и „xls“. 

 

В резултат на изпратените писма за отстраняване на нередовности чрез ИСУН 2020, в 

указания срок от 7 дни постъпи 1 бр. отговор от кандидат „СТАРТМЕС“ ЕООД за 

проектно предложение с референтен №BG06RDNP001-19.176-0002.  

След преглед на представените документи и информация, се установиха нови 

несъответствия и необходимост от второ уведомление за отстраняване на 

нередовности.   

 

Второ заседание на КППП 

Второто присъствено заседание с участието на всички членове на КППП се проведе на 

27.02.2019 г., от 9:00 ч. в офиса на МИГ Бяла Слатина, като на него беше разгледано 

постъпило писмо от кандидат „СТАРТМЕС“ ЕООД с искане за оттегляне на проектно 

предложение с референтен номер BG06RDNP001-19.176-0002 по процедура 

BG06RDNP001-19.176 МИГ Бяла Слатина 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“. В писмото са изложени мотивите за оттегляне на проекта, 

а именно:  

1. Предвидения за закупуване актив, включен в технологичния проект не 

съответства на предложените машини и оборудване в представените оферти; 

2. За едната от офертите е допусната техническа грешка в цената в евро. 

Във връзка с постъпилото писмено искане на „СТАРТМЕС“ ЕООД, Комисията за 

подбор на проектни предложения взе следното:  

 

 

РЕШЕНИЕ 5 

Дава съгласие за оттегляне на проектно предложение с референтен номер 

BG06RDNP001-19.176-0002 от оценителна сесия  на етап АСД по процедура 

BG06RDNP001-19.176 МИГ Бяла Слатина 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“.  

 

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

Решението се приема единодушно. 
 

 

 

За непредставяне на изискани документи и пояснителна информация от кандидата "Апе 

2001" ООД за проектно предложение BG06RDNP001-19.176-0001 „Технологична и 

маркетингова модернизация на мелничен комплекс на "Апе 2001" ООД-с. Галиче“ в 

рамките на указания срок, за които е изпратено Уведомително писмо в ИСУН 

BG06RDNP001-19.176-0001 на 19.02.2019 г. с изх. №МИГ-АСД-4.2-001/19.02.2019 г., 

Комисията за подбор на проектни предложения взе следното: 
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РЕШЕНИЕ 6 

Отхвърля проектно предложение с референтен № BG06RDNP001-19.176-0001 на етап 

АСД по процедура BG06RDNP001-19.176 МИГ Бяла Слатина 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и същото не се допуска до 

техническа и финансова оценка на основание, че в рамките на указния в писмото срок 

от една седмица /или 7 дни/, кандидатът не е представил изисканата допълнителна 

информация и разяснения, поради което проектното предложение е отхвърлено само и 

единствено на това основание. 

 

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

Решението се приема единодушно. 

 

След така извършената оценка на етап АСД на постъпилите 2 проектни предложения и 

обстойно обсъждане, на база взетите решение в етапа на оценка, Комисията за подбор 

на проектни предложения взе следното:  

 

РЕШЕНИЕ 7 
Комисията за подбор на проектни предложения не допуска проекти на етап ТФО в 

рамките на процедура BG06RDNP001-19.176 МИГ Бяла Слатина 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ поради това, че НЯМА проектни 

предложения, които да отговарят на критериите за АСД.  

.  
 

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: 27.02.2019 г.  

 

Неразделна част към настоящия протокол е Списък на отхвърлените и оттеглените 

проектни предложения на етап АСД по процедура BG06RDNP001-19.176 МИГ Бяла 

Слатина 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. 

 

Членове на КППП: 

 

Председател: Петко Павлов    /П/ 

Секретар: Сашка Първанова    /П/ 

Външен експерт-оценител: Преслав Гайдарски  /П/ 

Външен експерт-оценител: Добрин Савчев  /П/ 

Оценител от КВО: Таня Петкова    /П/ 


