
1 

 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 

от 

Оценителна комисия назначена със заповед № 167/30.12.2021г. 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-S2. 

Оценителен доклад генериран в ИСУН № BG06RDNP001-19.248-S2-RR2 

Днес 22.02.2022г. 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-S2 . 

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 6 броя както следва: 

- № BG06RDNP001-19.248-0015 с наименование " Доставка и пускане в експлоатация на оборудване във функциониращ цех за  производство на 

арматурни заготовки в с. Борино, обл. Смолян" с бенефициент „САЯ ГРУП“ ЕООД с обща стойност на проекта 195 452,00 лева, като БФП е в 

размер на 146 589,00 лева; 

- № BG06RDNP001-19.248-0016 с наименование „Доставка на строителна механизация” с бенефициент ЕТ „КАРАНА - ЕФТИМ ПЪРЖАНОВ“ с 

обща стойност на проекта 194 000,00 лева, като БФП е в размер на 145 500,00 лева ; 

- № BG06RDNP001-19.248-0017 с наименование  "Доставка и експлоатация на вендинг автомати" с бенефициент „ЛАГУНА-2006“ ЕООД с обща 

стойност на проекта 117 661,23 лева, като БФП е в размер на 88 245,92 лева  ; 

-№ BG06RDNP001-19.248-0018 с наименование „Доставка на линия за палети от дървен материал в  местност „Стопански двор“  по КК на гр. 

Сърница, област Пазарджик“ с бенефициент „КАЛЪЧ ГРУП“ ЕООД с обща стойност на проекта 194 040 лева, като БФП е в размер на 145 

530,00 лева; 
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- № BG06RDNP001-19.248-0019 с наименование „Закупуване на оборудване за обществена пералня и изграждане на фотоволтаична система за 

производство на ток за собствени нужди " с бенефициент „ТРИУМФ-91“ ЕООД с обща стойност на проекта 195 500,00 лева, като БФП е в 

размер на 146 625,00 лева; 

- № BG06RDNP001-19.248-0020 с наименование „Пристройка към съществуваща промишлена сграда и закупуване на оборудване за производство 

на алуминиева и PVC дограма“ с бенефициент „БС ПЛАСТ“ ЕООД с обща стойност на проекта 195 550,06 лева, като БФП е в размер на 146 

662,54 лева; 

 След направените два етапа на оценка на проектните предложения и на база изготвените протоколи на етап АСД и ТФО от КППП, 

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: 

Поре

ден 

номе

р 

Статус Одобрено 

БФП (лв.) 

Процедура Номер на 

ПП 

Наименование Кандидат Дата на 

регистрац

ия 

Статус Анулир

ано 

класира

не 

Обобщена оценка 

1 Одобре

но 

146 589,00 „Местна инициативна 

група Високи Западни 

Родопи – Борино – 

Доспат – Сърница“ - 

подмярка 6.4.1 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

BG06RDNP

001-19.248-

0015 

Доставка и 

пускане в 

експлоатация на 

оборудване във 

функциониращ цех 

за  производство 

на арматурни 

заготовки в с. 

Борино, обл. 

Смолян"  

САЯ 

ГРУП 

ЕООД 

23.12.2021 

16:02 

Регистр

ирано 

Не Тип Преминава Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 60 
 

2 Одобре

но 

145 530,00 „Местна инициативна 

група Високи Западни 

Родопи – Борино – 

Доспат – Сърница“ - 

подмярка 6.4.1 

„Инвестиции в 

BG06RDNP

001-19.248-

0018 

Доставка на линия 

за палети от 

дървен материал в  

местност 

„Стопански двор“  

по КК на гр. 

КАЛЪЧ 

ГРУП 

ЕООД 

29.12.2021 

11:18 

Регистр

ирано 

Не Тип Премин

ава 

Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 60 
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подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

Сърница, област 

Пазарджик 

3 Одобре

но 

146 625,00 „Местна инициативна 

група Високи Западни 

Родопи – Борино – 

Доспат – Сърница“ - 

подмярка 6.4.1 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

BG06RDNP

001-19.248-

0019 

Закупуване на 

оборудване за 

обществена 

пералня и 

изграждане на 

фотоволтаична 

система за 

производство на 

ток за собствени 

нужди 

ТРИУМФ-

91 ЕООД 

29.12.2021 

16:22 

Регистр

ирано 

Не Тип Премин

ава 

Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 55 
 

4 Одобре

но 

145 834,09 „Местна инициативна 

група Високи Западни 

Родопи – Борино – 

Доспат – Сърница“ - 

подмярка 6.4.1 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

BG06RDNP

001-19.248-

0020 

Пристройка към 

съществуваща 

промишлена 

сграда и 

закупуване на 

оборудване за 

производство на 

алуминиева и PVC 

дограма 

БС 

ПЛАСТ 

ЕООД 

29.12.2021 

16:24 

Регистр

ирано 

Не Тип Премин

ава 

Точки 

ОАСД Да  

ТФО Да 45 
 

 

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. ЕТ „КАРАНА 

- ЕФТИМ 

ПЪРЖАНОВ“ 

№ BG06RDNP001-19.248-

0016 с наименование 

„Доставка на 

строителна механизация” 

Отхвърлен 

на етап АСД 
Съгласно т. 2.21 на раздел 13 „Дейности допустими за финансиране“ от 

УК:  

„При проекти включващи дейност/ти за закупуване на транспортни средства, 

са допустими само транспортни средства, които представляват „машини“. 

Съгласно § 6, т. 16 от допълнителните разпоредби на Закона за движение по 

пътищата "Самоходна машина" е съоръжение или машина, предназначена за 

извършване на специфични дейности и движеща се или придвижвана по 

пътищата само по изключение. Такива са: електрокари, мотокари и самоходна 

земеделска и горска техника по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните 

разпоредби на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската 

техника, строителните машини, верижните специални и верижните бронирани 

машини от Българската армия и Министерството на вътрешните работи и 

други подобни. Самоходната машина е малогабаритна, когато е с теглително 

усилие до 200 кг, максималната и скорост на движение е до 25 км/ч, , масата 

без товар - до 900 кг.“. Освен това „машините“ следва да отговарят на Закона 

за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Съгласно чл. 2 

законът се прилага за земеделска, горска техника, включително превозни 

средства и машини за земни работи, наричани по-нататък "техниката". 

„Машини за земни работи" са самоходни или теглени колесни, верижни или 

крачещи машини, имащи екипировка или оборудване (работни средства), 

конструирани да извършват изкопни работи, товарене, транспортиране, 

пробиване/сондиране, разстилане, уплътняване или каналокопаене на земни, 

скални и други материали“.  

Съгласно т 2.10 на раздел 13 „Дейности допустими за финансиране“ от 

УК: 

Проектите трябва да се изпълняват върху имот –собственост на кандидата, а 

когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилага 

документ за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години, считано от 

датата на подаване на проектното предложение, нотариално заверен и вписан 

в районната служба по вписванията – в случай на кандидатстване за разходи 

за:  
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а) закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване, обзавеждане 

и/или съоръжения, необходими за подобряване на производството/услугите;  

След комуникация и изискана допълнителна информация: 

 Кандидатът не отговаря на условието по т. 2.10 от РАЗДЕЛ 13 „Дейности 

допустими за финансиране“ от УК. Поради посочените обстоятелства 

Проектното предложение НЕ отговаря на критериите по Оценка на 

административното съответствие и допустимостта и не преминава на следващ 

етап на оценка. 

2. „ЛАГУНА-

2006“ ЕООД 

№ BG06RDNP001-19.248-

0017 с наименование  

"Доставка и 

експлоатация на вендинг 

автомати" 

Отхвърлен 

на етап АСД 

1. След изискана допълнителна информация е представен нотариално заверен 

договор, който е вписан в Агенцията по вписвания, но не е към датата на 

кандидатстване.  

Предвид заложените дейности в проектното предложение представения 

документ не съответства с изискванията по условията на точка 2.10 на раздел 

13 „Дейности допустими за финансиране“ от Условията за кандидатстване.  

2. Кандидатът е декларирал, че е предприятие партньор, както и от 

представените документи следва, че е такова. Няма попълнени данни в секция 

"Данни за партньора" във формуляра за кандидатстване.  

Предприятието е преобразувано след 1 януари 2014 година.  

Съглъсно т. 5 от група "Х" - "Допустимост на кандидата" от оценителния лист 

гласи "Кандидатът/бенефициентът на помощта трябва да е независимо 

предприятие по смисъла на чл. 4, ал. 2 от ЗМСП и да не е учредено или 

преобразувано след 1 януари 2014 г. с цел получаване на предимство в 

противоречие с целта на подмярката по ПРСР 2014 – 2020 г., включително с 

цел получаване на финансова помощ в размер, надвишаващ посочените по 

тези условия максимални размери".  

Проектното предложение НЕ преминава етап на оценка АСД. 

 

Списък на оттеглените проектни предложения 

№  Кандидат Пореден номер в ИСУН и  

наименование на 

проекта 

Етап на 

оттегляне   

Основание за оттеглянето  

- - - - - 

- - - - - 

Забележка: Няма проектни предложения попадащи в списъка на оттеглени проектни предложения! 

 


