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Докладът е одобрен от УС  на МИГ Исперих на ..................... 

 

Утвърдил: ..................................... 

Емилия Германова – Изпълнителен директор  

и представляващ СНЦ „МИГ Исперих“  

 

До: УС на МИГ Исперих и 

Ръководителя на УО на ОПРЧР 2014 - 2020 

 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ИСПЕРИХ 

 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 

 

Процедура: BG16RFOP002-2.019 - МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за 

растеж на МСП“ 

Заповед № КППП-02/29.03.2018г.   

Срок за 

кандидатстване 

09.02.2018г. – 26.03.2018г. 

 

 

Днес 04.05.2018 г., във връзка с приключване на оценката на проектните предложения, 

подадени в рамките на първи краен срок за кандидатстване по процедура № BG16RFOP002-

2.019 - МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП“ по Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., се състави настоящия 

оценителен доклад.  

Оценката протече на следните етапи: 

  

I. Обявяване на процедура за подбор на проектни предложения  

 

Процедурата за подбор на проектни предложения е обявена на 09.02.2018г. с два крайни 

срока за кандидастване. Първият краен срок за кандидастване изтече на 26.03.2018г., 16:30 ч.   

 

В рамките на този срок са подадени 2 /две/  проектни предложения.  

Кандидат Наименование Регистрационен 

№ 

Датаи час на 

регистрация 

„Ахинора 

Стил“ ООД 

гр. Исперих 

Подобряване на 

конкурентоспособността на 

„Ахинора Стил“ ООД 

 BG16RFOP002-

2.019-0001 

12.03.2018г.  – 12:16 часа 

„Добруджа – 

КИТ“ АД гр. 

Исперих 

Повишаване на 

производствения капацитет 

на „Добруджа – КИТ“ АД 

 BG16RFOP002-

2.019-0002 

23.03.2018г.  – 16:38 часа 
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II. Назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения. Стартиране на 

работата на комисията 

Със заповед № КППП-02/29.03.2018г. на Изпълнителния директор на СНЦ „МИГ – 

Исперих" е назначена Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ в състав: 

1. Гинка Маринова Георгиева – Председател на КППП /без право на глас/, член на екипа 

на МИГ.  

2. Габриела Маринова Симеонова – Секретар на КППП /без право на глас/, член на 

колективния върховен орган на МИГ.  

 

ЧЛЕНОВЕ: 

3. Мария Влайкова Джамбазова – външен експерт-оценител /с право на глас/; 

4. Павлина Савова Йончина – външен експерт-оценител /с право на глас/; 

5. Павлин Тодоров Петров – външен експерт-оценител /с право на глас/; 

   

 РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП: 

1. Ася Димитрова Неделчева-Неделчева– външен експерт-оценител /с право на глас/; 

2. Надежда Друмева Бобчева – външен експерт-оценител /с право на глас/; 

3. Юлиян Данаилов Георгиев– външен експерт-оценител /с право на глас/; 

 

Няма назначени  наблюдатели от УО на ОПИК 

 

На 31.03.2018г., в офиса на СНЦ „МИГ – Исперих" гр. Исперих се проведе въвеждащо 

обучение на членовете на КППП по предварително разработен дневен ред, описан в 

протокола № 01/31.03.2018г.  

 

Оценителната сесия в ИСУН 2020 е създадена на 02.04.2018г. Председателят на 

КППП предостави на членовете с право на глас списък с кандидатите по процедурата. 

Всички участници в оценителния процес подписаха декларации за липса на конфликт на 

интереси, поверителност и безпристрастност. 

 

III. Оценка за административно съответствие и допустимост (АСД) 

 

На 02.04.2018г. е извършено следното автоматично разпределение на присъединените 

проектни предложения за етап ОАСД: 

 

Кандидат Проект Регистрационен 

№ 

Оценители 

„Ахинора 

Стил“ ООД 

гр. Исперих 

Подобряване на 

конкурентоспособността на 

„Ахинора Стил“ ООД 

 BG16RFOP002-

2.019-0001 

Павлина Савова Йончина  

Павлин Тодоров Петров 

„Добруджа – 

КИТ“ АД гр. 

Исперих 

Повишаване на 

производствения капацитет 

на „Добруджа – КИТ“ АД 

 BG16RFOP002-

2.019-0002 

Павлина Савова Йончина 

Мария Влайкова 

Джамбазова   

 

При извършената оценка за АСД на проектните предложения се установи необходимост 

от изискване на допълнителна информация от двамата кандидати по процедурата и са 

изпратени уведомления за установените нередовности. Оценката беше прекъсната на 

13.04.2018г. 

Комуникация с кандидатите е осъществена чрез ИСУН 2020 от администратор на сесия 

(Председател на КППП), като кандидатите предоставиха всички изискуеми документи и 

пояснения в срок, както следва:  

 

 



 3 

Дата на 

създаване 
Статус Номер 

Дата на 

въпрос 

Срок на 

отговор 

Дата на 

отговор 

Дата на 

отваряне  
13.04.2018г. Приет 

отговор 

BG16RFOP002-

2.019-0001 

13.04.2018г. 20.04.2018г. 14.03.2018г. 13.04.2018г. 

13.04.2018г. Приет 

отговор 

BG16RFOP002-

2.019-0002 

13.04.2018г. 20.04.2018г. 17.03.2018г. 13.04.2018г. 

 

 Оценката за административно съответствие и допустимост беше продължена на 17.04.2018г. 

и приключена на 20.04.2018г.   

Извършената ОАСД е документирана чрез попълване на оценителни листове за 

проверка на административно съответствие и допустимост в ИСУН 2020. При извършената 

проверка е установено, че следните проектни предложения отговоря на критериите за 

административно съответствие и допустимост и се допускат до техническа и финансова 

оценка: 

 

Кандидат Проект Регистрационен № Статус 

„Ахинора 

Стил“ ООД 

гр. Исперих 

Подобряване на 

конкурентоспособността на 

„Ахинора Стил“ ООД 

 BG16RFOP002-2.019-0001 преминава 

„Добруджа – 

КИТ“ АД гр. 

Исперих 

Повишаване на 

производствения капацитет на 

„Добруджа – КИТ“ АД 

 BG16RFOP002-2.019-0002 преминава 

 

IV. Техническа и финансова оценка (ТФО). Определяне на размера на БФП 

Техническата финансово оценка започна на 20.04.2018г. след приключване на оценката за 

административно съответствие  и допустимост. Разпределението на проектните предложения 

е извършено автоматично и е както следва: 

 

Кандидат Проект Регистрационен № Оценители 

„Ахинора 

Стил“ ООД 

гр. Исперих 

Подобряване на 

конкурентоспособността на 

„Ахинора Стил“ ООД 

 BG16RFOP002-

2.019-0001 

Павлин Тодоров Петров 

Мария Влайкова 

Джамбазова   

„Добруджа – 

КИТ“ АД гр. 

Исперих 

Повишаване на 

производствения капацитет 

на „Добруджа – КИТ“ АД 

 BG16RFOP002-

2.019-0002 

Павлин Тодоров Петров 

Павлина Савова Йончина 

 

 

При извършване на техническа финансова оценка на проектните предложения от 

оценителите не бяха констатирани нередовности и не е изисквана допълнителна информация 

от кандидатите.  В резултат на извършената оценка оценителите попълниха оценителни 

листи за разпределените им проекти, които са оценени по следния начин: 

 

Проект Регистрационен 

№ 

Оценители Оценка  

Подобряване на 

конкурентоспособността на 

„Ахинора Стил“ ООД 

 BG16RFOP002-

2.019-0001 

Павлин Тодоров Петров  78 

Мария Влайкова Джамбазова 

 

 

83 

Повишаване на 

производствения капацитет 

на „Добруджа – КИТ“ АД 

 BG16RFOP002-

2.019-0002 

Павлин Тодоров Петров 93 

Павлина Савова Йончина 88 

 

Проектните предложения отговарят на изискванията за техническа финансова оценка, 

съгласно условията за кандидатстване: 
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 Получили са  минимум 40 точки на етап „Техническа и финансова оценка” 

 Получените брой точки по отделните групи критерии е по- голям или равен на 

определения праг за преминаване. 

 По показанел „Реалистичност на разходите по проекта“ получените точки са различни 

от „0“ 

 По показанел „Реалистичност на плана за действие по проекта“ получените точки са 

различни от „0“ 

 

Крайната оценка на проектните предложения е както следва: 

 

Проект Регистрационен № Крайна оценка  Статус 

Повишаване на производствения 

капацитет на „Добруджа – КИТ“ АД 

 BG16RFOP002-

2.019-0002 

90,5 одобрен 

Подобряване на конкурентоспособност- 

та на „Ахинора Стил“ ОО 

 BG16RFOP002-

2.019-000 

80,5 одобрен 

 

V. Заключение: 

Комисията за подбор на проектни предложения предлага за финансиране следните проекти: 

 

Проект Регистрационен 

№ 

Общ 

стойност на 

проекта в лв. 

Общ размер 

на БФП в 

лв. 

Общ размер 

на 

съфинансира

не лв. 

Повишаване на 

производствения 

капацитет на 

„Добруджа – КИТ“ АД 

 BG16RFOP002-

2.019-0002 

389 100,00 350 190,00 38 910,00 

Подобряване на 

конкурентоспособност

та на „Ахинора Стил“ 

ООД 

 BG16RFOP002-

2.019-0001 

384 827,00 346 344,30 38 482,70 

 

С отпускане на безвъзмезната финансова помощ по проектите ще бъдат финансирани 

следните дейности:  

 

Проект Регистрационен 

№ 

Предмет на инвестицията 

Повишаване на 

производствения 

капацитет на „Добруджа – 

КИТ“ АД 

 BG16RFOP002-

2.019-0002 

Закупуване на Автоматична барабанна линия 

за никелиране на стоманени детайли 

 

 

Подобряване на 

конкурентоспособността 

на „Ахинора Стил“ ООД 

 BG16RFOP002-

2.019-0001 

Закупуване на ново производствено 

оборудване за производство на мъжки сака 

 

Разполагемият бюджет по процедурата е 1 500 000,00 лв. С финансирането на двата проекта 

ще бъде усвоена част от бюджета в размер на 696534,30 лв. Няма списък с резервни проекти.  

Бюджетът за втори прием (преди одобрение на процедурата от УО на ОПИК) е в размер на 

803 465,70 лв.  

          Оценката на проектните предложения е извършена в съответствие с Минималните 

изисквания към реда за оценка на проектни предложения към Стратегията за ВОМР по чл. 

41, ал. 2 от ПМС 161/2016. 
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VI. Приложения: 
1. Заповед за сформиране на оценителна комисия; 

2. Протокол  от въвеждащо обучение на членовете на КППП; 

3. Декларации за липса на конфликт на интереси, безпристрастност и поверителност ; 

4. Протокол за прекъсване на оценката на административно съответствие и допустимост; 

5. Протокол от оценката на административно съответствие и допустимост; 

6. Протокол от техническа финансова оценка; 

7. Списък на предложените за финансиране проектни предложения; 

  

 

Изготвил: ........................................ 

Габриела Симеонова   

  

Членове на КППП: 

 

Гинка Маринова Георгиева  

Председател на КППП 

 

............................ 

 

 

Габриела Маринова Симеонова  

Секретар на КППП 

 

............................ 

 

 

Мария Влайкова Джамбазова  

външен експерт-оценител 

 

............................ 

 

 

Павлина Савова Йончина  

външен експерт-оценител 

 

............................ 

 

 

Павлин Тодоров Петров 

външен експерт-оценител 

 

............................ 

 

 


