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Препис извлечение 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД № BG06RDNP001-19.191-S1-RR4 

на Комисия за подбор на проектни предложения за оценителна сесия  

№ BG06RDNP001-19.191-S1 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“- мярка 19.2-6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР 

 

…………………………. 

V. Решение на Комисия за подбор на проектни предложения 

Въз основа на извършените проверки от оценителна сесия № BG06RDNP001-19.191-S1 по 

процедура „МИГ-Берковица и Годеч“- мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от Стратегия за ВОМР: оценка на етап Административно съответствие и 

допустимост и етап Техническа и финансова оценка, описани подробно в съответните протоколи, 

Комисията взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрява списък на предложените за финансиране проектни предложения и размера на 

безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена на всеки от тях – 

Приложение 1 

2. Одобрява списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието 

за отхвърлянето им – Приложение 2 

3. Одобрява списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали 

оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното 

класиране – Приложение 3 

4. Одобрява списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения – 

Приложение 4 
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Приложение 1 

Списък на предложените за финансиране проектни предложения  

от Оценителна сесия № BG06RDNP001-19.191-S1 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“- мярка 19.2-6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР  

 

№ ПП рег. номер Наименование Наименование 

Общ размер 

на БФП 

(лв.) 

Общ размер на 

съфинансиране 

(лв.) 

Резултат 

от ОАСД 

Резултат от ТФО Класиране 

Статус Точки 
Поред

ен № 
Статус 

1 
BG06RDNP001-

19.191-0012 

"Ла Фабрика" 

ЕООД 

Изграждане на комплекс с 

ресторант, развлекателен 

център, зона за отдих и 

курортно- рекреационни 
дейности 

148631,43 49543,80 Преминава Преминава 90,00 1 Одобрено 

2 
BG06RDNP001-

19.191-0006 
КОМВЕРС 

ЕООД 

“Развитие на туристическия 

потенциал на хотел 

Деметра, гр. Берковица“ 

134368,41 44789,47 Преминава Преминава 75,00 2 Одобрено 

3 
BG06RDNP001-

19.191-0022 

"СКАЙ 

МУЛТИМЕДИЯ" 
ЕООД 

Закупуване на мобилна 
сцена и мултимедийно 

оборудване за провеждане 

на мероприятия на открито 

70351,21 129632,40 Преминава Преминава 75,00 3 Одобрено 

4 
BG06RDNP001-

19.191-0017 

ПРОПЪРХОУМ 

ЕООД 

Създаване на център за 

деца скаути 
148219,89 49406,63 Преминава Преминава 70,00 4 Одобрено 
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5 
BG06RDNP001-

19.191-0025 
МИЛСВЯТ 

"Етнокомплекс за обучение 
и туризъм" 

149628,64 49876,21 Преминава Преминава 70,00 5 Одобрено 

6 
BG06RDNP001-

19.191-0002 

ДИАЛГО.КИ 

ЕООД 

„Закупуване на оборудване 
за фитнес център в гр. 

Берковица“ 

55084,50 18361,50 Преминава Преминава 65,00 6 Одобрено 

Общо: 706284,08 341610,01 
 

 

 

 

Председател на КППП:…………………………………….  Секретар на КППП:………………………………………... 

          

Заличено съгласно ЗЗЛД Заличено съгласно ЗЗЛД
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Приложение 2 

Списък на предложените за ОТХВЪРЛЯНЕ проектни предложения и основанието за отхвърлянето им 

от оценителна сесия № BG06RDNP001-19.191-S1 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“- мярка 19.2-6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР 

№ Номер на 

проектното 

предложение 

Дата на 

регистрация 

 

Наименование на 

проектното 

предложение 

 

Мотиви за отхвърлянето 

1 
BG06RDNP001-

19.191-0007 

24.03.2019 

15:14 

Къща за 

екозанимания и 

отдих 

Първи оценител: Инвестицията по проекта е за изграждане на къща за гости 

на стойност 72366,21 лева. Включени са и разходи за закупуване на техника и 

оборудване - 7495,05 лева, услуги (консултантски и за проектиране) - 6100,00 

лева и разходи за интернет страница. В представения бизнес план приходите 

от дейността се формират основно от допълнителни дейности, а не от 

основната дейност, за която се кандидатства - изграждане на къща за гости, 

чието основно предназначение е да предложи настаняване на туристи. 

Инвестициите по проекта са основно за изграждане на къща за гости, а 

приходите от настаняване може да бъдат счетени като несъществени. 

Съществува несъответствие между предвидените приходи от основната 

дейност по проекта, описани в Производствената и търговска програма и 

видовете разходи, предмет на инвестиция, т.е. приходите не идват от 

основната дейност. Икономическите показатели, изчислени на база основна 

дейност (настаняване) не покриват показателите за жизнеспособност на 

проекта. Планираните разходи са неоснователни , тъй като няма 

съпоставимост между целите на проекта и предвидените дейности. От 

представените документи става ясно, че се предвиждат множество 

допълнителни занимания за деца и възрастни - айкидо, развитие на 

информационна компетентност, обучение по ски, керамика, пленери, и др. 

педагогически ваканционни обучения, като не се обосновават обективни 
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условия и разходи за организирането и провеждането им. За повечето от 

допълнителните услуги, кандидатът не обосновава продажна цена. В 

представения на 14.05.2019 г. Бизнес план са направени корекции, които не 

следва да бъдат взети под внимание, тъй като водят до подобряване на 

проектното предложение (подобряват се икономическите показатели за 

дейността и жизнеспособност на проекта, които са предмет на оценка). В 

заключение проектът е нежизнеспособен и не следва да премине към етап 

ТФО. 

Втори оценител: Представени са допълнително изисканите информация и 

документи по проектното предложение. Установено е несъответствие между 

предвидените дейности и видовете заложени разходи в проектното 

предложение. Кандидатът е представил нов бизнес план коригиран в частта на 

приходите и разходите което е в противоречие с целите на мярката. 

Проектното предложение не отговоря на критериите за административно 

съответствие и допустимост и не преминава на ТФО. 

2 
BG06RDNP001-

19.191-0014 

27.03.2019 

17:32 

Разнообразяване 

на предлаганите от 

ЕТ Диас- Иво 

Сотиров услуги, 

чрез изграждането 

на Детски клуб с 

кафе аперитив и 

офис  за 

организиране на 

тематични 

седмични 

програми в 

областта на 

местния бит и 

култура, спортни 

Първи оценител: След проведена повторна комуникация, е установено че: - 

Кандидатът е представил некоректно попълнена Декларация по образец във 

връзка с отсъствие на обстоятелствата по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ 

(Приложение 19 към Условия за кандидатстване) - в т.5 и 6 не е посочено 

името на бенефициента и не са изтрити обстоятелствата, които не се отнасят за 

кандидата. - Представена е нова оферта от Даст Строй ООД - № 3 от 

10.05.3019 г., на стойност 30262,50 лв., която се различава от първоначално 

представената оферта № 2 от 20.03.3019 г. на стойност 30542,50 лв. - Не е 

представена подробна техническа спецификация на отделните активи от 

оборудването, описано в оферта № 2 от 20.03.3019 г., както е поискано от 

кандидата. - Представени са подробни количествени сметки за оборудването 

във формат xls, които се различават от заверените количествени сметки, 

представени във формат pdf. - Представен е нов Бизнес план с променени 

артикули в оборудването в Таблица 1 (Приложена е справка от оценителя за 

онагледяване на разминаванията) - Не е представен нов Бизнес план във 
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занимания и 

детски партита. 

формат pdf. - Представен е нов Бизнес план, с коригирана стойност на 

заявеното за финансиране оборудване (стара стойност - 30542,50 лв., нова 

стойност - 30262,50 лв.), с променена стойност на допустимите разходи (стара 

стойност - 159 371,15 лв., нова стойност - 159 091,15 лв.) и с променени 

финансови показатели, което води до подобряване на качеството на 

проектното предложение, както следва: - Нетна настояща стойност - 236 

105,38 лв. (нова 236 370,56 лв.) - Вътрешна норма на възвращаемост - 12,30% 

(нова 12,37%) - Индекс на рентабилност - 2,481481319 (нов 2,485755556) - 

Срок на откупуване - 2,02 г. (нов 2,01 г.) Предвид гореописаното, 

проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост и не може да премине етап ОАСД. 
Втори оценител: След проведена повторна комуникация, е установено че: - 

Кандидатът е представил некоректно попълнена Декларация по образец във 

връзка с отсъствие на обстоятелствата по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ 

(Приложение 19 към Условия за кандидатстване) - в т.5 и 6 не е посочено 

името на бенефициента и не са изтрити обстоятелствата, които не се отнасят за 

кандидата. - Представена е нова оферта от Даст Строй ООД - № 3 от 

10.05.3019 г., на стойност 30262,50 лв., която се различава от първоначално 

представената оферта № 2 от 20.03.3019 г. на стойност 30542,50 лв. - Не е 

представена подробна техническа спецификация на отделните активи от 

оборудването, описано в оферта № 2 от 20.03.3019 г., както е поискано от 

кандидата. - Представени са подробни количествени сметки за оборудването 

във формат xls, които се различават от заверените количествени сметки, 

представени във формат pdf. - Представен е нов Бизнес план с променени 

артикули в оборудването в Таблица 1 - Не е представен нов Бизнес план във 

формат pdf. - Представен е нов Бизнес план, с коригирана стойност на 

заявеното за финансиране оборудване (стара стойност - 30542,50 лв., нова 

стойност - 30262,50 лв.), с променена стойност на допустимите разходи (стара 

стойност - 159 371,15 лв., нова стойност - 159 091,15 лв.) и с променени 

финансови показатели, което води до подобряване на качеството на 

проектното предложение, както следва: - Нетна настояща стойност - 236 
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105,38 лв. (нова 236 370,56 лв.) - Вътрешна норма на възвращаемост - 12,30% 

(нова 12,37%) - Срок на откупуване - 2,02 г. (нов 2,01 г.) Предвид 

гореописаното, проектното предложение НЕ отговаря на ОАСД и НЕ 

преминава на ТФО. 

3 
BG06RDNP001-

19.191-0020 

29.03.2019 

10:28 

Изграждане на 

къмпинг за 

каравани и 

кемпери в с. 

Бързия, община 

Берковица 

Първи оценител: Проектното предложение на ЕТ „Мая – Румяна Филипова – 

Емил Филипов” е за "Изграждане на къмпинг за каравани и кемпери в с. 

Бързия" за сума на инвестицията 194 811,20 лв., съгласно Бюджета на проекта. 

Видно от обясненията на кандидата и Становище на главен архитект на 

община Берковица е възможно етапно строителство , което да покрие 

инвестиционните намерения на кандидата, така както е заявено в Проектното 

предложение на ЕТ „Мая – Румяна Филипова – Емил Филипов” за 

"Изграждане на къмпинг за каравани и кемпери в с. Бързия". Но за това е било 

необходимо кандидатът да направи необходимите административни и 

фактически действия, които да обезпечат етапното реализиране на 

Разрешеният строеж за "Къмпинг за каравани и бунгала". В срока на 

отстраняване на констатираните непълноти, неясноти и неточности /16.05.2019 

г./ не са представени необходимите корекции, което води до невъзможност 

проектът да премине успешно проверката за административно 

съответствие и допустимост. 
Втори оценител: НЕ е представено влязло в сила разрешение за строеж за 

етапно строителство. Представено е становище на гл. архитект към издаденото 

разрешение за строеж че е възможно въвеждане на етапно строителство, който 

в завършен вид да се приеме за въвеждане в експлоатация на етапа, за който се 

кандидатства с ПП от компетентните органи. Проектното предложение НЕ 

отговаря на ОАСД и НЕ преминава на ТФО. 

4 
BG06RDNP001-

19.191-0024 

29.03.2019 

14:58 

„Повишаване 

ефективността на 

предприятието 

чрез закупуване на 

специализирана 

Първи оценител: Като член на КППП с право на глас при ОАСД , 

установявам че Кандидатът Пенюга ЕООД е представил документ с 

НЕВЯРНО съдържание (Декларация по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за 

малките и средните предприятия (ЗМСП), тъй като в първоначално 

представената Декларация при подаване на документите и представената 
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техника за 

обработка на 

дървесина“  за 

кандидатстване по 

мярка 19.2-6.4 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности” 

Декларация след осъществена комуникация е посочено твърдение, че 

кандидатът е НЕЗАВИСИМО предприятие. Справка в Търговски регистър 

обаче показва, че Кандидатът Пенюга ЕООД е свързано предприятие с 

Евролинеа ТМ ЕООД ,чийто едноличен собственик е Славка Асенова 

Георгиева, която е и собственик на кандидата Пенюга ЕООД. Проектното 

предложение НЕ преминава критериите за ОАСД, поради следните 

обстоятелства: Съгласно подточка 4 от т. 11.2 Условия за недопустимост на 

кандидатите "Не е допустим кандидат/получател на помощ и/или негов 

законен или упълномощен представител, и не може да участва в процедурата 

за подбор на проекти и да получи безвъзмездна финансова помощ, в случай че 

е предоставил документ с невярно съдържание или не е представил изискваща 

се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отказ за 

финансиране, критериите за подбор или изпълнението на договор, установени 

с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която е извършено нарушението.В случая Финансовата помощ не 

се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, които не са независими 

предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните 

предприятия (ЗМСП) и за които се установи, че са учредени или 

преобразувани с цел получаване на предимство в противоречие с целите на 

мярката, включително с цел получаване на финансова помощ в размер, 

надвишаващ посочените в тези указания максимални размери". С оглед на 

посоченото, предлагам проектно предложение с рег.№ BG06RDNP001-

19.191-0024 „Повишаване ефективността на предприятието чрез 

закупуване на специализирана техника за обработка на дървесина“ с 

кандидат Пенюга ЕООД на етап ОАСД да бъде отхвърлено на основание 

несъответствие с изискванията на подточка 4 от т. 11.2 Условия за 

недопустимост на кандидатите / Условията за кандидатстване по 

процедура за подбор на проекти “МИГ-Берковица и Годеч" - мярка 19.2-

6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. 

Втори оценител: След повторната комуникация с кандидата се установи, че 

същият " Пенюга "ЕООД е представил документ с невярно съдържание 
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Декларация по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните 

предприятия , в която е посочено , че кандидатът е НЕЗАВИСИМО 

предприятие. Представен е Договор за наем на съществуващите машини с " 

Евролинеа ТМ"ЕООД, с едноличен собственик Славка Асенова Георгиева, 

която е и собственик на кандидата Пенюга ЕООД. Справка в Търговския 

регистър показва, че Кандидатът е свързано предприятие с Евролинеа ТМ 

ЕООД . Има данни за наличие на изкуствено създадени условия. Проектното 

предложение не отговаря на Критериите за административно съответствие и 

допустимост, а именно: Съгласно подточка 4 от т. 11.2 Условия за 

недопустимост на кандидатите Не е допустим кандидат/получател на помощ 

и/или негов законен или упълномощен представител, и не може да участва в 

процедурата за подбор на проекти и да получи безвъзмездна финансова 

помощ, в случай че е предоставил документ с невярно съдържание .В случая 

Финансовата помощ не се предоставя на кандидати, които не са независими 

предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните 

предприятия (ЗМСП) и за които се установи, че са учредени или 

преобразувани с цел получаване на предимство в противоречие с целите на 

мярката, включително с цел получаване на финансова помощ в размер, 

надвишаващ посочените в тези указания максимални размери. Смятам, че 

проектно предложение с рег.№ BG06RDNP001-19.191-0024 „Повишаване 

ефективността на предприятието чрез закупуване на специализирана 

техника за обработка на дървесина“ с кандидат Пенюга ЕООД не 

отговаря на критериите за допустимост на мярката и процедурата за 

същото да бъде прекратена. 

 

 

 

Председател на КППП:…………………………………….  Секретар на КППП:………………………………………... 

     

Заличено съгласно ЗЗЛД Заличено съгласно ЗЗЛД
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Приложение 3 

Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига 

финансиране, подредени по реда на тяхното класиране от оценителна сесия № BG06RDNP001-19.191-S1 по 

процедура „МИГ-Берковица и Годеч“- мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от 

Стратегия за ВОМР 

 
ПП рег. номер 

Наименование 

на кандидата 

Наименование на 

проектното 

предложение 

Общ 

размер на 

БФП (лв.) 

Общ размер на 

съфинансиране 

(лв.) 

Резултат 

от ОАСД 

Резултат от ТФО Класиране 

Статус Точки 
Пореден 

№ 
Статус 

1 
BG06RDNP001-

19.191-0004 

МИЛОВАН БГ 

ЕООД 

СЪЗДАВАНЕ НА 

НОВО 
ПРОИЗВОДСТВО ВЪВ 

ФИРМА „МИЛОВАН 

БГ“ ЕООД 

43574,42 14524,81 Преминава Преминава 60,00 7 Резерва 

2 
BG06RDNP001-

19.191-0005 
Л-ПИ ЕООД 

Доставка на кухненско 
обзавеждане и 

оборудване за откриване 

на ново бистро в гр. 
Берковица 

23597,18 7865,73 Преминава Преминава 60,00 8 Резерва 

3 
BG06RDNP001-

19.191-0009 

„МИЛВА 

ПЕЙПЪР“ 

ЕООД 

Създаване на 

микропредприятие за 

производство на 
тоалетна хартия в гр. 

Берковица, област 

Монтана 

78300,58 26100,19 Преминава Преминава 60,00 9 Резерва 
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4 
BG06RDNP001-

19.191-0015 

ГЕНОВ 

ТЕХНОХАУС 

ЕООД 

Въвеждане на ново 
оборудване и 

утвърждаване на 

"ГЕНОВ ТЕХНОХАУС" 

ЕООД на пазара, чрез 
създаване на устойчиви 

работни места. 

150000,00 50000,00 Преминава Преминава 60,00 10 Резерва 

5 
BG06RDNP001-

19.191-0016 

Г Арт Фентъзи 

ЕООД 

Производство на 
изделия за украса и 

декорация във фирма Г 

Арт Фентъзи ЕООД 

83763,61 27921,20 Преминава Преминава 60,00 11 Резерва 

6 
BG06RDNP001-

19.191-0001 

“ ЗЕЛЕНИ  

ЗВЕЗДИ “ 

ЕООД 

Екологичен център за 

занимания и отдих 

"Forest stars" 

149648,81 49882,93 Преминава Преминава 55,00 12 Резерва 

7 
BG06RDNP001-

19.191-0026 
Нике Груп АД 

Създаване на "Център 

по предприемачество", 
с. Гинци, община Годеч 

124068,66 41356,22 Преминава Преминава 52,50 13 Резерва 

8 
BG06RDNP001-

19.191-0010 

ЮНИОН ШУС 

ООД 

Обновяване и 

оборудване на 
съществуващи 

помещения в 

Обучителен център 
"Юнион едюкейшън". 

132462,06 44154,04 Преминава Преминава 45,00 14 Резерва 

9 
BG06RDNP001-

19.191-0013 
" БСР " ООД 

Данъчно-консултативен 

център 
147447,38 49149,11 Преминава Преминава 45,00 15 Резерва 

10 
BG06RDNP001-

19.191-0018 

ДИГИТАЛЕ 

ЕООД 

Надграждане и развитие 

на предлаганите услуги 

от "Дигитале" ЕООД, гр. 
Берковица, област 

Монтана 

29202,90 9734,30 Преминава Преминава 45,00 16 Резерва 
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11 
BG06RDNP001-

19.191-0003 

МДБ - 2016 

ЕООД 

Закупуване на 
оборудване за мобилен 

автодиагностичен 

център 

108290,08 36096,70 Преминава Преминава 40,00 17 Резерва 

12 
BG06RDNP001-

19.191-0008 

„ Мебели 

Тодоров 1975 “ 
ЕООД 

Повишаване на 
производствения 

капацитет и 

подобряване на 
конкурентоспособността 

на фирма “Мебели 

Тодоров 1975” ЕООД 

57267,00 19089,00 Преминава Преминава 40,00 18 Резерва 

13 
BG06RDNP001-

19.191-0021 

ЖОТО - 

Интериор 

ЕООД 

„Закупуване на 
автоматизирана система 

– робот - за 

производство на 

изделия от дървo “ 

149400,38 49800,13 Преминава Преминава 40,00 19 Резерва 

14 
BG06RDNP001-

19.191-0019 

ЕПОС - 

ПАВЕЛ 

ЯНАКИЕВ ЕТ 

„Обществена сграда – 

цветарски магазин, 

намиращ се в УПИ ХІ-
1694, 1916 за 

обществено обслужване, 

кв.138,по плана на гр. 

Годеч,общ. 
Годеч,област 

Софийска’’ 

145093,84 48364,61 Преминава Преминава 37,50 20 Резерва 

15 
BG06RDNP001-

19.191-0011 

КОЛИНС 1 

ЕООД 

Производство на мебели 
от ламинирана плоча от 

дървесни частици 

(ЛПДЧ) 

13150,50 4383,50 Преминава Преминава 35,00 21 Резерва 
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16 
BG06RDNP001-

19.191-0023 
"AETOС 83" 

ЕООД 

„Създаване на устойчив 
модел за развитие на 

туризъм, чрез  

„Преустройство с 

промяна 
предназначението и 

надстройка на 

съществуваща жилищна 
сграда  в къща за гости в 

поземлен имот 

03928.209.394, м. 
„Сарановец“, гр. 

Берковица“ 

110824,09 84763,09 Преминава Преминава 30,00 22 Резерва 

Общо: 1546091,49 563185,56 
 

 

Председател на КППП:…………………………………….  Секретар на КППП:………………………………………... 

     

 

Заличено съгласно ЗЗЛД Заличено съгласно ЗЗЛД
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Приложение 4 

Списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения  

от оценителна сесия № BG06RDNP001-19.191-S1 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“- мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР 

 

№ 
Номер на проектното 

предложение 

Дата на 

регистрация 

Наименование на проектното 

предложение 
Дата на 

оттегляне 

- --------------------- ------ -------------------------------- ------------ 

 

 

 

Председател на КППП:…………………………………….     Секретар на КППП:………………………………………... 

     

 

 

     

 

Заличено съгласно ЗЗЛД Заличено съгласно ЗЗЛД


