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До Управителния съвет на  

„Местна инициативна група Високи Западни Родопи 

 - Борино - Доспат - Сърница“ 

 

 ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 

от   

Оценителна комисия назначена със заповед № 163/02.11.2021г. за подбор на проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001-19.248 на “Местна инициативна група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат - Сърница“ - подмярка 6.4.1 

"Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. 

 

Оценителна сесия № BG06RDNP001-19.248-S1. 

Оценителен доклад генериран в ИСУН № BG06RDNP001-19.248-S1-RR2 

Днес 25.01.2021г. в офиса на МИГ град Доспат, ул. „Орфей“ № 12 се събра комисията за подбор на проектни предложения и изготви 

настоящия Оценителен доклад по процедура № BG06RDNP001-19.248 на “Местна инициативна група Високи Западни Родопи - Борино 

- Доспат - Сърница“ - подмярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, оценителна сесия  №BG06RDNP001-

19.248-S1 . 

Оценителна комисия в състав: 

1. ……………………….– Председател на КППП /без право на глас/; 

2. ………………………. – Секретар на КППП /без право на глас/; 

членове на КППП с право на глас: 

1. ……………………………… – външен експерт - оценител /с право на глас/; 

2. …………………………………… – външен експерт  -оценител /с право на глас/; 

3. ……………………………………. – оценител от колективния върховен орган /с право на глас/; 

 

Подадени проектно предложение 14 броя както следва: 
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- № BG06RDNP001-19.248-0001 с наименование " Доставка и пускане в експлоатация на иновативно шивашко оборудване  в цех за 

производство на облекла в самостоятелно обособен обект с идентификатор 05462.501.356.1.6  с обща площ 219,62 м2 от 

производствена сграда по плана на с. Борино, обл. Смолян "; 

 

- № BG06RDNP001-19.248-0002 с наименование „Обновяване и оборудване на помещенията, в които се предоставят здравни грижи”; 

 

- № BG06RDNP001-19.248-0003 с наименование  "Доставка и пускане в експлоатация на оборудване във функциониращ цех за  

производство на арматурни заготовки в с. Борино, обл. Смолян"; 

 

-№BG06RDNP001-19.248-0004 с наименование „Повишаване конкурентоспособността на „ОРИОН - МД“ ЕООД, чрез доставка и 

монтаж на иновативно оборудване“; 

 

- № BG06RDNP001-19.248-0005 с наименование „Закупуване на комбиниран багер-товарач за строителната дейност на "КОМЕРС-

БОРИНО" ООД“; 

 

- № BG06RDNP001-19.248-0006 с наименование „ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“; 

 

- №  BG06RDNP001-19.248-0007 с наименование „Закупуване на комбиниран багер-товарач за извършване на строителни дейности“; 

 

- № BG06RDNP001-19.248-0008 с наименование „Изграждане на работилница за мебели  в град Доспат“; 
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- № BG06RDNP001-19.248-0009  с наименование „Разширяване на дейността на микропредприятие, чрез закупуване на цветни 

дигитални принтери за печат върху текстил и сувенири"; 

 

- № BG06RDNP001-19.248-0010 с наименование „Преустройство на част от съществуваща сграда в „Цех за производство на хляб, 

хлебни и пресни сладкарски изделия” в УПИ ХІІ - 402 от кв. 47 по кадастралния план на гр. Сърница, област Пазарджик“; 

 

- № BG06RDNP001-19.248-0011 с наименование „Изграждане на Автомивка в УПИ-VII-278, кв.20, по плана на гр. Сърница, 

общ.Сърница.“; 

 

- № BG06RDNP001-19.248-0012 с наименование „РАЗНООБРАЗЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА „СЪРНИЦА МЕС“ ЕООД, ЧРЕЗ  

ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА“; 

 

- № BG06RDNP001-19.248-0013 с наименование „Доставка на линия за палети от дървен материал в  местност „Стопански двор“  по 

КК на гр. Сърница, област Пазарджик“; 

 

- № BG06RDNP001-19.248-0014 с наименование „Преустройство на съществуваща сграда и пускане в експлоатация на оборудване за 

производство на арматурни заготовки в гр. Сърница“. 

 

След направените два етапа на оценка на проектните предложения оценителите направиха общо класиране на проектните предложения. 

 

Списък на предложените за финансиране проектни предложения с по-голям или равен брой точки от 10, както следва: 



4 

 

По
ред
ен 
но
ме
р Статус 

Одобрено 
БФП (лв.) Процедура Номер на ПП Наименование Кандидат 

Дата на 
регистрация Статус 

Анулирано 
класиране Обобщена оценка 

1 Одобрено 
144 
624,00 

„Местна инициативна група 
Високи Западни Родопи – 
Борино – Доспат – Сърница“ 
- подмярка 6.4.1 
„Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности“ 

BG06RDNP001-
19.248-0014 

„Преустройство 
на 
съществуваща 
сграда и пускане 
в ... 

ЕВРО 
ТИМБЪР 
ЕООД 

30.10.2020 
15:29 

Регистрира
но Не 

Тип 

Преми

нава Точки 

ОАС

Д 

Да 
 

ТФО Да 60 
 

2 Одобрено 
121 
409,49 

„Местна инициативна група 
Високи Западни Родопи – 
Борино – Доспат – Сърница“ 
- подмярка 6.4.1 
„Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности“ 

BG06RDNP001-
19.248-0001 

Доставка и 
пускане в 
експлоатация на 
иновативно ши... 

БОРИНО 
ТЕКС 
ЕООД 

27.10.2020 
18:25 

Регистрира
но Не 

Тип 

Премин

ава 

Точ

ки 

ОАС

Д 

Да 
 

ТФО Да 55 
 

3 Одобрено 48 511,92 

„Местна инициативна група 
Високи Западни Родопи – 
Борино – Доспат – Сърница“ 
- подмярка 6.4.1 
„Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности“ 

BG06RDNP001-
19.248-0008 

Изграждане на 
работилница за 
мебели в град 
Доспат 

ЕТ 
ВАЛЕНТИ
Н 
КУЦЛЕВ-
УНИКАТ-
6 

30.10.2020 
13:23 

Регистрира
но Не 

Тип 

Премин

ава 

Точ

ки 

ОАС

Д 

Да 
 

ТФО Да 50 
 

4 Одобрено 45 784,50 

„Местна инициативна група 
Високи Западни Родопи – 
Борино – Доспат – Сърница“ 
- подмярка 6.4.1 
„Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности“ 

BG06RDNP001-
19.248-0009 

„Разширяване на 
дейността на 
микропредприят
ие, чре... 

ЕЛДА-81 
ЕООД 

30.10.2020 
13:58 

Регистрира
но Не 

Тип 

Премин

ава 

Точ

ки 

ОАС

Д 

Да 
 

ТФО Да 45 
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5 Одобрено 16 072,05 

„Местна инициативна група 
Високи Западни Родопи – 
Борино – Доспат – Сърница“ 
- подмярка 6.4.1 
„Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности“ 

BG06RDNP001-
19.248-0002 

Обновяване и 
оборудване на 
помещенията, в 
които се... 

ЕТ 
МЕДИКУ
С-70 - Д-
Р МИТКО 
КАРАИЛИ
ЕВ - 
АМБУЛАТ
ОРИЯ ЗА 
ПЪРВИЧ
НА 
МЕДИЦИ
НСКА 
ПОМОЩ - 
ИНДИВИ
ДУАЛНА 
ПРАКТИК
А 

29.10.2020 
13:01 

Регистрира
но Не 

Тип 

Премин

ава 

Точ

ки 

ОАС

Д 

Да 
 

ТФО Да 25 
 

6 Одобрено 56 249,56 

„Местна инициативна група 
Високи Западни Родопи – 
Борино – Доспат – Сърница“ 
- подмярка 6.4.1 
„Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности“ 

BG06RDNP001-
19.248-0004 

Повишаване 
конкурентноспо
собността на 
„ОРИОН - МД“... 

ОРИОН - 
МД ЕООД 

29.10.2020 
20:06 

Регистрира
но Не 

Тип 

Премин

ава 

Точ

ки 

ОАС

Д 

Да 
 

ТФО Да 25 
 

 

Списък на резервните проектни предложения 

 

Място Кандидат Номер и наименование на 

проекта 

БФП-лева Брой точки 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

Забележка: Няма проектни предложения попадащи в списъка на резервните проектни предложения! 
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Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения 

 

№  Кандидат Пореден номер в ИСУН и  

наименование на проекта 

Етап на 

отхвърляне  

Основание за отхвърлянето 

1. КОМЕРС-БОРИНО 

ООД 

№ BG06RDNP001-19.248-0005 

с наименование: 

 „Закупуване на комбиниран 

багер-товарач за 

строителната дейност на 

"КОМЕРС-БОРИНО" ООД“ 

  Отхвърлен 

на етап АСД 

1. След комуникация с Вас не е приложена 

Инвентарна книга към датата на подаване на 

проектното предложение с разбивка по вид на актив, 

дата и цена на придобиване, приложена е извадка от 

сметка 204.  

2. Кандидатът е недопустим съгласно раздел 11, 

подточка 1.2 от УК, тъй като след представени 

разяснения не може да се прецени дали отговаря на 

УК, съгласно приложена Декларация по чл. 4а, ал. 1 

ЗМСП.  

3. След втора комуникация е представен документ за 

нает имот 10г. , във връзка с дейността на проекта, 

но не отговаря на Условията за кандидатстване на 

раздел 13 подточка 2.10.  

4. В предоставеният Документ 11А - Бизнес план - 

таблици.xlsx данните не са попълнени коректно: - 

Таблица 3 Производствена и търговска програма e 

заложена цена към "Вид продукция/услуги", но няма 

анализ в подкрепа на избора й в Приложение 11. - Не 

са попълнени данните в таблица "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)", като не се 

разбира какви са данните за предлаганите услуги; - 

Няма връзка между планираните в Таблица 6 

Разходи за суровини, материали и външни услуги (в 

лева), Т3 производствената програма, Т11 
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себестойността на единица продукция и Т 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); - 

Стойностите в Таблица 12 Прогноза за Нетните 

парични потоци на проекта така попълнени не 

отговарят на данните от другите таблици в проекта.  

Липсва или е не достатъчна информацията в бизнес 

плана приложение №11 в точки, както следва:  

2. Предпроектно проучване  

2.1 Конкуренция.  

2.2 Пазарна среда. В точка А1 от приложение № 11 

на бизнес плана липсва обосновка на продажните 

цени, включително информация за използваните 

източници по видове продукти/услуги. Предоставя 

се информация за използваните източници – 

статистика, публична информация от браншови 

организации, борсови цени и др.  

Според наши проучвания цената на предлаганата 

услуга е завишена близо три пъти, което от своя 

страна рефлектира на икономическата 

жизнеспособност на проекта и инвестицията няма да 

доведе до подобряване на дейността на 

предприятието.  

Оценката на Бизнес плана не може да се прецени 

дали показва, че „Реализацията на дейностите от 

икономическата жизнеспособност на проекта, като 

се използват данните предоставени в първоначално 

входираното проектно предложение, така и 

коригирани данни в резултата на изпратеното 

уведомително писмо“, тъй като не е попълнена Т. 

4.4.1, както и това, че Т7и Т8 не са коректно 
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попълнени предвид дейността на кандидата, както и 

липсата на пазарни проучвания за продажната цена. 

 

2. ИНФОРС СИСТЪМС 

ЕООД 

№ BG06RDNP001-19.248-0006 

с наименование: 

„ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА 

ИНФОРМАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ“ 

Отхвърлен 

на етап АСД 

1. Не е приложено Становище на главния архитект, 

че строежът не се нуждае от издаване на разрешение 

за строеж или съответно разрешение за строеж, 

когато издаването му се изисква съгласно ЗУТ.  

2. След комуникация не е приложен документ 

съгласно раздел 13 т. 2.10.  

3. В Приложеният Бизнес план по образец - 

Приложение № 11 и Приложение № 11А от УК са 

констатирани пропуски и разминавания, Кандидата 

не е описал подробно планираните инвестиции и 

дейности в представения Бизнес план и Таблици към 

него. Оценката на Бизнес плана показва, че 

„Реализацията на дейностите от бизнес плана, 

според предоставените данни в таблиците няма да 

доведе до подобряване на дейността на 

предприятието, както и икономическата 

жизнеспособност на проекта. 

3. ЕТ ЮЛИЯН ТАНЕВ - 

АНАТОЛ-ЮЛ-

ТРАНС 

№ BG06RDNP001-19.248-0007  

с наименование:  

„Закупуване на комбиниран 

багер-товарач за извършване 

на строителни дейности“ 

Отхвърлен 

на етап АСД 

1. Не е представена коректно попълнена Декл. по чл. 

3 и чл. 4 от ЗМСП и Приложение № 12А Справка за 

обобщените параметри на предприятието, което 

подава Декларация по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, към 

дата на подаване на проектното предложение, 

приложимо във връзка с констатирана свързаност от 

справки в Търговския регистър по ЕГН. Не са 

представени поисканите от Комисията заверени 

копия от НСИ на ГФО за 2018г. и 2019г. за ТАНЕВИ 

ООД, което е на хоризонтален пазар(справка от ТР) 

и "4оки" ООД, на същия пазар (справка от ТР) , 
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представени са обяснения без подкрепящи 

документи.  

2. Не са попълнени данните в таблица "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)", като не се 

разбира какви са данните за предлагани услуги;  

3. Няма връзка между планираните в Таблица 7 

Разходи за заплати и осигуровки, (в лева) и 

предвидените нови работни места по проекта. Също 

така даденото обяснение за ръчно почистване на 

терена, не е обяснено какво ще е реалното 

натоварване на четирима от работниците. При така 

дадените обяснения в никакъв случай не може да се 

приеме че е осигурено 8 часово натоварване на 4-

мата работници. При закупуване на багера е 

гарантирано неговото гаранционно обслужване, 

което се поема от фирмата доставчик. Поради тази 

причини назначаването на механик е необосновано. 

Като цяло осигурените пет работни места, би могло 

да се приеме като изкуствено създадено условие за 

получаване на предимство пред останалите 

кандидати при ранкирането на проектното 

предложение. С оглед на горепосоченото не може да 

се приеме обяснението на кандидата, предоставено 

в отговор на зададен от Комисията за ефективността 

и необходимостта на заложените 6 работни места, 

противното би означавало неравнопоставено 

третиране на останалите кандидати в процедурата и 

неоснователно даване на предимство на проектното 

предложение. 
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 4. Не е попълнена Таблица 13 Прогноза за Нетните 

парични потоци на другите дейности на 

стопанството/предприятието, които не са свързани с 

подпомаганата дейност (в лева), предвид дейността 

на предприятието.  

5. Липсва или е не достатъчна информацията в 

бизнес плана приложение №11 в точки, както 

следва:  

2. Предпроектно проучване  

2.1 Конкуренция.  

2.2 Пазарна среда.  

В точка А1 от приложение № 11 на бизнес плана 

липсва обосновка на продажните цени, включително 

информация за използваните източници по видове 

продукти/услуги. Предоставя се информация за 

използваните източници – статистика, публична 

информация от браншови организации, борсови 

цени и др. Според наши проучвания цената на 

предлаганата услуга е завишена близо три пъти, 

което от своя страна рефлектира на икономическата 

жизнеспособност на проекта и инвестицията няма да 

доведе до подобряване на дейността на 

предприятието. 

 

4. АЛИКАН 2010 ЕООД № BG06RDNP001-19.248-0010 

с наименование: 

„Преустройство на част от 

съществуваща сграда в „Цех 

за производство на хляб, 

хлебни и пресни сладкарски 

изделия” в УПИ ХІІ - 402 от 

кв. 47 по кадастралния план 

Отхвърлен 

на етап АСД 

1. Предвид заложените дейности в проектното 

предложение не е представен изискуемият документ 

по т. 2.9 на раздел 13 „Дейности допустими за 

финансиране“ от Условията за кандидатстване. 
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на гр. Сърница, област 

Пазарджик“. 

5. ХАРИ АЛИКАНС 

ЕООД 

№ BG06RDNP001-19.248-0011 

с наименование:  

„Изграждане на Автомивка в 

УПИ-VII-278, кв.20, по плана 

на гр.Сърница, общ.Сърница“ 

Отхвърлен 

на етап АСД 

1. Проектното предложение е недопустимо, 

съгласно т. 3.5, подточка „а)“ на раздел 13 

„Дейности, допустими за финансиране“ от 

Условията за кандидатстване. Също така е получено 

писмо до председателя на КППП от Басейнова 

дирекция „Западнобеломорски район“ относно 

несъгласуването на инвестиционното предложение 

по провела се процедура по чл. 31 от Закона за 

биологичното разнообразие, в рамките на която 

същото не е представено в БДЗБР за разглеждане и 

оценяване, респективно не е издадено становище за 

допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за 

водите.  

2. При проверка в сайта на Държавен фонд 

„Земеделие“ е установено, че същото проектно 

предложение е преминало етап на оценка на АСД и 

съгласно получения брой точки и съответно 

излязлата информация от ДФЗ на 15.12.2020г. за 

финансиране на проекти с общ брой не по-малко от 

58 точки, проекта е одобрен за финансиране, което 

от своя страна води до предпоставка за двойно 

финансиране на инвестиционното предложение. 

 

6. КАЛЪЧ ГРУП ЕООД № BG06RDNP001-19.248-0013 

с наименование:  

„Доставка на линия за палети 

от дървен материал в  

местност „Стопански двор“  

по КК на гр. Сърница, област 

Пазарджик“. 

Отхвърлен 

на етап АСД 

1. След комуникация НЕ са представени документи, 

подкрепящи разяснението относно свързаността на 

дейността на фирмите, както и дали попадат в 

допустимите за финансиране кандидати, т.е. дали 

при наличие на свързаност е изпълнено условието 

кандидатът да е МИКРО предприятие, НЕ са 

представени заверени копия на ГФО за 2018г. и 
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2019г. на свързаната фирма „Кас груп ЕООД“, към 

датата на подаване на проекта.  

2. След комуникация НЕ е представен коректно 

попълнен формуляр за мониторинг в т. 2. Какъв е 

видът на кандидата (юридическата форма).  

3. Няма връзка между планираните в Таблица 7 

Разходи за заплати и осигуровки, (в лева) и 

предвидените нови работни места по проекта.  

4. Липсва или е не достатъчна информацията в 

бизнес плана приложение №11 в точки, както 

следва:  

2. Предпроектно проучване  

2.1 Конкуренция.  

2.2 Пазарна среда.  

5. В точка А1 от приложение № 11 на бизнес плана 

липсва обосновка на продажните цени, включително 

информация за използваните източници по видове 

продукти/услуги. Предоставя се информация за 

използваните източници – статистика, публична 

информация от браншови организации, борсови 

цени и др. В същото време посочената цена на 

суровината в таблица 11 не съответства на пазарните 

цени, занижена е няколко пъти, което от своя страна 

рефлектира на икономическата жизнеспособност на 

проекта и инвестицията няма да доведе до 

подобряване на дейността на предприятието.  

6. Налице са дейности, попадащи в обхвата на 

приложение № 28 от Условията за кандидатстване, 

което от своя страна е недопустимо, съгласно точка 

3.4 на Раздел 13 „Дейности, допустими за 

финансиране“ от Условията за кандидатстване. 
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Списък на оттеглените проектни предложения 

 

 

 

№  Кандидат Пореден номер в ИСУН и  

наименование на проекта 

Етап на 

оттегляне   

Основание за оттеглянето  

1. САЯ ГРУП ЕООД № BG06RDNP001-19.248-0003 

с наименование:  

 "Доставка и пускане в 

експлоатация на оборудване 

във функциониращ цех за  

производство на арматурни 

заготовки в с. Борино, обл. 

Смолян." 

  По време 

на оценка на 

етап АСД 

Няма посочени такива. 

 

2. СЪРНИЦА МЕС 

ЕООД 

№ BG06RDNP001-19.248-0012 

с наименование: 

„РАЗНООБРАЗЯВАНЕ 

ДЕЙНОСТТА НА „СЪРНИЦА 

МЕС“ ЕООД, ЧРЕЗ  

ЗАКУПУВАНЕ НА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА“. 

По време на 

оценка на 

етап АСД 

Няма посочени такива. 

 

 

 

 

Оценителната комисия предлага за разглеждане и одобрение на настоящия доклад от Управителния съвет на „Местна 

инициативна група Високи Западни Родопи- Борино - Доспат - Сърница“.  
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Оценителна комисия: 

 

1…………………………………– Председател на КППП ………………………. 

 

 

 

2. ……………………………. – Секретар на КППП…………………………. 

 

 

3. ……………………………… – външен експерт - оценител …………………… 

 

 

 

4. …………………………… – външен експерт  -оценител ……………………… 

 

 

 

5. …………………………. – оценител от колективния върховен орган………….. 

 


