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Докладът е одобрен от УС на  

МИГ Бяла Слатина на 11.03.2019 г. 

Председател на УС: /П; П/ 

 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 
от работата на Комисия за подбор на проектни предложения  

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

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 
 

Днес, 05.03.2019 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 

приключване работата на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.176 МИГ Бяла 

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

Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина, се състави настоящия оценителен доклад. 

Оценката на подадените в рамките на първия прием проектни предложения по 

процедурата протече по следния начин: 

1) Обявяване на процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН № 

BG06RDNP001-19.176 МИГ Бяла Слатина 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ на 10.12.2018 г. с един 

краен срок за кандидатстване – 21.01.2019 г. 

2) Проектните предложения, подлежащи на оценка на етап „Административно 

съответствие и допустимост“ са: 

№ Номер на ПП Наименование на проекта 
Дата и час на 

регистрация 
Кандидат 

1 
BG06RDNP001-

19.176-0001 

„Технологична и 

маркетингова модернизация 

на мелничен комплекс на "Апе 

2001" ООД-с. Галиче“ 

21.01.2019 г. 

17:04 ч. 

АПЕ 2001 

ООД 

2 
BG06RDNP001-

19.176-0002 

„Подобряване на 

маркетинговия капацитет на 

"Стартмес" ЕООД чрез 

доставка на ново оборудване“ 

21.01.2019 г. 

17:27 ч. 

СТАРТМЕС 

ЕООД 

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.  

Системата ИСУН 2020 автоматично е генерирала разпределението на ОАСД на 

22.01.2019 г. в 14:45 ч. както следва: 
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№ 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 

 

Преслав 

Трилков 

Гайдарски 

2. BG06RDNP001-

19.176-0002 

„Подобряване на 

маркетинговия капацитет 

на "Стартмес" ЕООД чрез 

доставка на ново 

оборудване“ 

СТАРТМЕ

С ЕООД 

ОАСД Добрин 

Михайлов 

Савчев 

 

Преслав 

Трилков 

Гайдарски 

Членовете на КППП с право на глас, след проверка на изискуемите по процедурата 

документи и информация, попълват своите оценителни листи в ИСУН 2020, след което 

Председателят на КППП изпраща уведомления до всички кандидати на дата 19.02.2019 

г. с цел отстраняване на констатираните в хода на оценката на етап АСД нередовности, 

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 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 

МИГ-АСД-

4.2-

001/19.02.2

019 г. 
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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 

предвиждането на разходи за лихви. 

2 BG06RDNP001-

19.176-0002 

1. Коригирана Декларация за неприложимите 

общи документи /Приложение № 2/ с включени 

всички неприложими за кандидата документи във 

формат „.pdf“; 

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

МИГ-АСД-

4.2-

002/19.02.2

019 г. 
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на личните данни /Приложение № 5/, датирана с 

датата на подаване на проектното предложение в 

ИСУН 2020 – 21.01.2019 г. във формат „.pdf“;  

3. 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/; 

4. Коректно попълнени Таблици Т4.2, Т9 и Т11 

във формат „.xls“, които да кореспондират със 

същите във формат „.pdf“; 

5. Инвентарна книга с коригирана дата - датата 

на подаване на проектното предложение в ИСУН – 

21.01.2019 г в „pdf“ формат;  

6. Фактури и платежни нареждания за 

извършване на разходите преди подаване на 

проектното предложение в „pdf“ формат;  

7. Най-малко 3 бр. съпоставими независими 

оферти ведно с отправени от кандидата 3 бр. 

запитвания за оферти /Приложение № 10/ за всички 

предвидени за закупуване активи във формат „.pdf“. 

Да се представи и Решение за избор на оферти, както 

и договор с избрания доставчик във формат „.pdf“. Да 

се представи и обяснителна записка по какъв начин е 

извършен подбора на включените в ТДИ активи и 

разходи за консултантска услуга предвид 

обстоятелството, че не са приложени запитвания за 

оферти, оферти и решение за избор на оферти във 

формат „.pdf“; 

8. Технологичен проект, който кореспондира с 

проектното предложение в „.pdf“ формат; 

9. 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 в „.pdf“ 

формат;  
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10. 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 в „.pdf“ формат; 

11. Документи за съответствие с поне един от 

критериите за подбор; 

12. Обяснителна записка в „.pdf“ формат относно 

констатираното несъответствие между описаните в 

Бизнес плана данни и приложения ОПР, както и 

коректно попълнени данни във всички таблици, 

където е необходимо; 

13. Коректно попълнена Таблица  съгласно 

приложените под нея инструкции в двата изискуеми 

формата; 

14. Обяснителна записка относно начина на 

изпълнение на условието за подобряване дейността 

на земеделското стопанство или предприятието на 

кандидата предвид факта, че в Таблица 7 

„Производствен капацитет на преработвателното 

предприятие, планиран в производствена и търговска 

програма“ няма разлика между предходна и 

следващи години в „.pdf“ формат и при 

необходимост коректно попълнени данни в 

таблиците от Бизнес плана в изискуемия формат; 

15. Обяснителна записка относно начина на 

изпълнение на 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“ в „.pdf“ формат; 

16. Обяснителна записка за съответствието на 

капацитета на подпомаганите активи и дейности с 
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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. 

 

прогнозния размер на преработената и произведената 

от кандидата продукция, с описана необходимостта 

от закупуване на всеки един от активите и съпоставка 

на техния капацитет с производствената програма и 

налични производствени мощности в „.pdf“ формат; 

17. Обяснителна записка относно констатираното 

несъответствие между бизнес плана и таблиците към 

бизнес плана и коректно попълнени данни, където е 

необходимо в изискуемите формати. 

В резултат на изпратените писма за отстраняване на нередовности чрез ИСУН 

2020, в указания срок от 7 дни постъпи 1 бр. отговор от кандидат, както следва: 

№ Номер на ПП Дата на въпрос Срок за отговор Дата на отговор 

1. BG06RDNP001-19.176-0002 19.02.2019 г. 26.02.2019 г. 26.02.2019 г. 

След преглед на представените документи и информация, се установи, че 

допълнително изисканите документи и информация не отговарят на поставените в 

условията за кандидатстване изисквания, следователно оценката на етап 

„Административно съответствие и допустимост“ не може да бъде продължена от 

експерт-оценителите.  

Освен това, на 27.02.2019 г. в офиса на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ постъпи 

писмо от кандидат „Стартмес“ ЕООД, с което се оттегля проектното предложение 

BG06RDNP001-19.176-0002 „Подобряване на маркетинговия капацитет на „Стартмес“ 

ЕООД“. 

В указания в уведомителните писма срок за отговор, от кандидат „АПЕ 2001“ ООД 

не постъпиха допълнителна информация и документи, поради което проектно 

предложение BG06RDNP001-19.176-0001 се отхвърли от КППП на етап АСД. 

След така протеклите обстоятелства, КППП не допусна проектните предложения 

до следващия етап „Техническа и финансова оценка“. 

С това работата на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура № 

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

селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина, се счита за 

приключена. 

 

 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; 



       
 

 „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. 

 

 

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. 

 

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. Разяснения, които са предоставяни на кандидатите преди подаването на 

проектните предложения, както и 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. 

 

 

Комисия за подбор на проектни предложения: 

 

1) Петко Павлов, Председател    /П/ 

2) Сашка Първанова, Секретар    /П/ 

3) Преслав Гайдарски, Член с право на глас   /П/ 

4) Добрин Савчев, Член с право на глас   /П/ 

5) Таня Петкова , Член с право на глас   /П/ 


