
          

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –  

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2014 – 2020 г. 
  

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:  

№ BG06RDNP001-19.383 МИГ ДОБРИЧКА ПОДМЯРКА 19.2-6.4  „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ”  

ПЪРВИ ПРИЕМ 17.03. – 11.05.2020г. 

 
 

 

Одобрявам: …………/п/………. 

/Заместник - председател на УС на МИГ Добричка/ 

 
 

РЕШЕНИЯ 

на Оценителна комисия, назначена със заповед № 19.2-6.4-1/13.05.2020 г. на 

заместник - председателя на УС на МИГ Добричка  

 

По първи прием на процедура № BG06RDNP001-19.383 МИГ ДОБРИЧКА 

подмярка 19.2-6.4  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, за периода на 

приема – от 17.03 до 11.05.2020г. вкл., са постъпили 4 проектни предложения. 

За извършване на оценителния процес на 14.05.2020г. в ИСУН 2020 беше създадена 

оценителна сесия BG06RDNP001-19.383-S1.  

 

Етапи на оценката: 

 

1. ОЦЕНКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ 

(ОАСД) 

Разпределението за етап ОАСД с номер BG06RDNP001-19.383-S1-D1 е извършено 

автоматично на 15.05.2020г. в 11:09 часа.  

Като част от етапа на ОАСД, беше извършено посещение на място от членовете на 

комисията без право на глас, а именно от председателя и секретаря на КППП. На 

22.05.2020г. избраните лица извършиха посещение на място за установяване на 

съответствие на заявените с реалните данни на проектно предложение с №BG06RDNP001-

19.383-0001 с наименование "Детска кухня за алтернативно хранене", подадено от 

кандидат „Петльовден“ ЕООД. В резултат на проверката е констатирано съответствие на 
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заявените с реалните данни, попълнен и подписан е контролен лист по образец, направени 

са и снимки за удостоверяване на проверените обстоятелства.  

 

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ: 

1) Етапа на проверка за ОАСД (оценка за административно съответствие и 

допустимост) преминават и четирите проектни предложения. 

2) Съгласно представени обстоятелства от страна на кандидата, бюджетът на проектно 

предложение с № BG06RDNP001-19.383-0003  е редуциран, както следва:  

 

a. за актив „Монофазен проточен смесител (непрекъснат миксер) за приготвяне 

на разтвори за подови замазки, варови разтвори, лепила и шпакловки“ с 

първоначално заявена стойност  8010,00 лв., се намаля до 3273,20 лв. без ДДС на 

базата на представени три оферти и избор по критерия „най-ниска цена“: 

 

b. за актив „Система за фасадно рамково скеле от поцинкована стомана“, 

първоначално обявена стойност 75 618,00 лв. без ДДС, редукция с 15 730,00 лв. без 

ДДС, при което разходът се одобрява до размер 59 888,00 лв. без ДДС, съгласно 

решение на представляващия кандидата за промяна на технически параметри – 

броя на компонентите, влизащи в състава на скелето. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА (ТФО) 

След приключване работата по етап: „Оценка на административното съответствие и 

допустимостта“, Председателят на КППП стартира ново автоматично разпределение за 

извършване на ТФО за четирите проектни предложения, преминали успешно етапа на 

ОАСД. Разпределението за етап ТФО с номер BG06RDNP001-19.383-S1-D2 е извършено 

на 23.06.2020 г. в 11:09 часа. В условията на така направеното разпределение, експертите – 

оценители започнаха работата си по оценката на етап ТФО за преминалите етапа на ОАСД 

4 проектни предложения. Констатациите на оценителите са описани в контролните листи, 

неразделна част от оценката. На базата на индивидуалните оценки за всяко от проектните 

предложения беше направена обобщена ТФО. Окончателната оценка е получена като 

средноаритметично от оценките на двамата оценители. 

В хода на процеса по извършване на ТФО не е констатирана разлика между двете 

оценки от повече от 20 на сто от максималната възможна оценка. 

В хода на оценката не е установен случай, при който проектно предложение да е 

оценено от двама членове на комисията и едната оценка да е по-ниска от минимално 

допустимата оценка за качество по процедурата, а другата оценка – по-голяма или равна 

на нея. 

За проектно  предложение с рег. № BG06RDNP001-19.383-0003 е констатирана 

грешка при сумиране на общия брой точки по критериите за подбор, които кандидатът 

заявява – 80т. вместо 65т.. Несъответствието касае критерий 4 „Проектът създава заетост“, 

където кандидатът е изписал следното:  

15т. срещу критерий 4,  

10т. срещу опция 4.2 и  

5т. срещу опция 4.3 
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, като всички са сумирани и по този начин критерий  4 „Проектът създава заетост“ 

участва с 30 точки в общия сбор. Съгласно Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка и 

Условията за кандидатстване по процедурата, раздел 22 Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения, максималният сбор от точки, които могат да бъдат присъдени по 

критерия е 15т.. 

На базата на изпълнената техническа и финансова оценка, разпределението на 

бюджета по мярката се извършва както следва: 

▪ Проектно предложение с рег. № BG06RDNP001-19.383-0001, оценено с 85 

точки, и одобрена субсидия в размер на 149 985.62 лв.; 

▪ Проектно предложение с рег. № BG06RDNP001-19.383-0002, също оценено с 85 

точки, и одобрена субсидия в размер на 148 007.44 лв.; 

▪ Проектно предложение с рег. № BG06RDNP001-19.383-0003, оценено със 65 

точки, и одобрена субсидия в размер на 79 952.03 лв., след наложена редукция 

на етап ОАСД.  

▪ Проектно предложение с рег. № BG06RDNP001-19.383-0004, също оценено със 

65 точки, и одобрена субсидия в размер на 124 299.00лв. 

 

При така одобрения размер на субсидия, проектните предложения, преминали 

успешно етапите на оценка, кандидатстват за субсидия в размер на 502 244,09 лв. 

Наличният разполагаем бюджет по подмярката е 492 000,00 лева.  

Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата, проектните предложения се 

класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране се предлагат 

всички или част от проектите по реда на класирането им до покриване на общия размер на 

бюджета по процедурата.  

Изпълнено е класиране BG06RDNP001-19.383-S1-ST1. Три проектни предложения: 

№ BG06RDNP001-19.383-0001, № BG06RDNP001-19.383-0002  и № BG06RDNP001-

19.383-0003 преминават успешно етапа на ТФО и са със статус „одобрено“. Проектно 

предложение с регистрационен № BG06RDNP001-19.383-0004 е със статус „резерва“. 

Две проектни предложения – с рег. № BG06RDNP001-19.383-0003 и рег. 

№BG06RDNP001-19.383-0004 имат еднакъв сбор точки по критериите за оценка – 65 т., 

като не е наличен достатъчен ресурс за финансирането им. В този случай, съгласно 

Условията за кандидатстване, раздел 22. Критерии и методика за оценка на проектните 

предложения, тези проекти трябва да бъдат допълнително приоритизирани/класирани по 

критерия „Проектът предлага нови/ иновативни за населеното място производство,  услуга 

или продукт, или е за развитие на занаяти“, като допълнителни точки по този критерий 

няма да се присъждат.  

След като се премина към това приоритизиране се оказа, че и двете проектни 

предложения са заявили и доказали точки по избрания критерий. В този случай, отново 

съгласно Условията за кандидатстване, следва да бъде дадена възможност на кандидатите, 

„проектните им предложения да бъдат финансирани с по – нисък интензитет на 

финансовата помощ (намален пропорционално спрямо общата стойност на проектното 

предложение), след писменото им съгласие. Ако кандидат откаже да бъде финансиран с по 

– нисък интензитет на финансовата помощ, това не пречи на другия/те кандидати да бъдат 

финансирани с вече определения по – нисък интензитет на финансовата помощ, а 

средствата от отказалия се кандидат се предоставят на следващия по ред на класирането 

кандидат или се прехвърлят за следваща процедура за прием на проекти“. 
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След представяне на констатираното от експертите - оценители и кратко обсъждане 

етапа на ТФО беше приключен. На 23.06.2020г., комисията взе следните решения: 

1. Всички проектни предложения, участващи в оценката, са получили над 30 

точки (минимално допустимия праг на оценка) и следователно „преминават“ етапа на 

техническата и финансова оценка.  

2. Броят точки, с които са оценени проектните предложения от проверяващите 

ги оценители, съвпадат и следователно техните оценки представляват окончателната 

оценка на проектите. 

3. Етап на ТФО успешно преминават проектни предложения с регистрационни 

номера BG06RDNP001-19.383-0001 и BG06RDNP001-19.383-0002, оценени с 85 точки по 

критериите за оценка и одобрен от КППП пълен размер на субсидията – 75% от 

допустимите разходи.  

4. На базата на изпълненото класиране, етап на ТФО успешно преминава и 

проектно предложение с № BG06RDNP001-19.383-0003, оценено със 65 точки, а проектно 

предложение с № BG06RDNP001-19.383-0004, също оценено със 65 точки остава в 

списъка на резервите. И двете ПП отговарят на критерия за приоритизиране, съгласно 

решение на ОС на МИГ Добричка. 

5. Проектни предложения с регистрационни номера BG06RDNP001-19.383-

0003 и BG06RDNP001-19.383-0004 са оценени с равен сбор точки – 65т., получават 

приоритет по избрания от ОС критерий, но не е наличен ресурс за финансирането и на 

двете. Съгласно УК, на кандидатите да бъде предложено проектните им предложения да 

бъдат финансирани с по – нисък интензитет на финансовата помощ - до размера на 

субсидията, останала на разположение след удовлетворяване на класираните на 1-во и 2-ро 

място проекти – в размер на 71,22% за всеки. 

6. Председателят на КППП да организира уведомяването на кандидатите по 

проектни предложения с рег. номера BG06RDNP001-19.383-0003 и BG06RDNP001-19.383-

0004 за решението на КППП, с право на писмен отговор в рамките на 1 (един) ден. 

7. В случай, че кандидатите приемат предложението на КППП, субсидията по 

проектните им предложения да бъде намалена до 71,22%. Член на КППП с права на 

администратор да извърши служебна корекция в секция „Бюджет“ от формулярите за 

кандидатстване, както следва:  

▪ За проектно предложение с рег. номер BG06RDNP001-19.383-0003 – 

субсидия в размер на 75 922,44 лв.; 

▪ За проектно предложение с рег. номер BG06RDNP001-19.383-0004 – 

субсидия в размер на 118 034,33 лв. 

8. Ако кандидат откаже да бъде финансиран с по – нисък интензитет на 

финансовата помощ, това не пречи на другия кандидати да бъде финансиран с вече 

определения по – нисък интензитет на финансовата помощ, а средствата от отказалия се 

кандидат (тъй като няма следващ по ред на класирането кандидат) да се прехвърлят за 

следващ прием на проекти по процедурата. 

9. В случай, че и двамата кандидати откажат да бъдат финансирани с по – 

нисък интензитет на финансовата помощ, средствата да се прехвърлят за следващ прием 

на проекти по процедурата. 

 

Председателят на КППП уведоми кандидатите по ПП с рег. номера  

BG06RDNP001-19.383-0003 и BG06RDNP001-19.383-0004 за създалата се ситуация, във 

връзка с наличния финансов ресурс. След като кандидатите изразиха своето писмено 

съгласие чрез отговор на зададената комуникация, председателят на КППП извърши 

служебна корекция в секция „Бюджет“ от формулярите за кандидатстване по 

гореописаните две проектни предложения, както следва:  

▪ За проектно предложение с рег. номер BG06RDNP001-19.383-0003 – 

субсидия в размер на 75 922,44 лв.; 
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▪ За проектно предложение с рег. номер BG06RDNP001-19.383-0004 – 

субсидия в размер на 118 034,33 лв. 

 

След като бюджетите бяха редуцирани, председателят на КППП „отказа“ 

изпълненото предходния ден класиране BG06RDNP001-19.383-S1-ST1, позовавайки се на 

записаното в условията за кандидатстване, решението на КППП и писменото съгласие на 

кандидатите за намаляване на интензитета на финансова помощ по проектните им 

предложения.  

С цел приключване на етапа на ТФО и класиране на постъпилите проектни 

предложения, на 24.06.2020г. в 17:20 часа беше приложено ново класиране с рег. № 

BG06RDNP001-19.383-S1-ST2 на проектните предложения, постъпили по процедурата и 

преминали успешно етапите на оценка. 

 

 

 

На базата на така описаните решения и при спазване на Процедурата за оценка на 

проекти, Комисията изготви Списък на предложените за финансиране проектни 

предложения (Приложение 1)  

Резервни проекти няма. 

Отхвърлени проекти няма.  

Безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедурата е в 

размер на  491 949,83 лв.  

 
 



Приложение № 1 

към Оценителен доклад от работата на КППП, назначена със Заповед № 19.2-6.4/13.05.2020 г. на заместник - председателя на УС на 

МИГ Добричка 

 

СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО 

КЛАСИРАНЕ И РАЗМЕРА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, КОЯТО ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ЗА ВСЕКИ ОТ ТЯХ  

Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.2-383  МИГ ДОБРИЧКА 

Подмярка 19.2-6.4. “Инвестиции в неземеделски дейности”, първи прием 2020г. 

 

Пореден 

номер 

Одобрена 

БФП (лв.) 
Номер на ПП Наименование Обобщена оценка 

1 149 985,62 BG06RDNP001-19.383-0001 Детска кухня за алтернативно хранене Тип Преминава Точки 

ОАСД Да 
 

ТФО Да 85 
 

2 148 007,44 BG06RDNP001-19.383-0002 Разширяване обхвата на дейност на  

„Омега Про” ЕООД 
Тип Преминава Точки 

ОАСД Да 
 

ТФО Да 85 
 

3 75 922,44 BG06RDNP001-19.383-0003 Повишаване конкурентоспособността на  

„Стуко Иновейшън“ ЕООД 
Тип Преминава Точки 

ОАСД Да 
 

ТФО Да 65 
 

4 118 034,33 BG06RDNP001-19.383-0004 Разширяване на дейността на „ЗОНА АртПРИНТ“ ЕООД 

с ново иновативно производство 
Тип Преминава Точки 

ОАСД Да 
 

ТФО Да 65 
 

 

 

 


