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СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  

 
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ИСПЕРИХ 

 

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

растеж на МСП“ – трети краен срок 

Заповед № КППП-03/26.03.2019г. 

КППП-04/27.03.2019г. 

Оценителен етап: 

 

  въвеждащо 

обучение 

 ОАСД                ТФО 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 02/03.05.2019г. 

за извършване на оценка за административно съответствие и допустимост на проектни 

предложения,   

 

Днес 03.05.2019г. в гр. Исперих се проведе заседание на Комисията за подбор на проектни 

предложения (КППП), назначена със Заповед № 03/26.03.2019г.  и допълнена със Заповед № 

КППП-04/27.03.2019г. Заседанието се проведе при закрити врати. 

 

1. Състав на комисията за подбор на проектни предложения. 

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

2. Севат Съдкъ Ибрямова – Секретар на КППП /без право на глас/. 

3. Слава Тодорова Бахчеванска – външен експерт-оценител /с право на глас/. 

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

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

6. Тони Ванюшев Шопов – наблюдател, държавен експерт в сектор „Оценка на 

проекти и договаряне“, отдел „Програмиране, оценка и договаряне на 

безвъзмездна финансова помощ“, ГД ЕФК, назначена в съответствие на чл.46, ал.2 

от ПМС161/04.07.2016г. от УО на ОПИК. 

 

2. Проведени обучения и заседания   

2.1 Проведено е обучение за запознаване на членовете на КППП с правилата за извършване 

на оценка на проектни предложения – Протокол № 01/02.04.2019г. 

 

3. Подадени проектни предложения в рамките на срока за кандидатстване. 

 

3.1. Обща информация за постъпилите проектни предложения 

Срок за кандидатстване по процедурата:   от 22.02.2019г. до 16.30 часа на 25.03.2019г.   

(трета покана в рамките на процедурата ) 

постъпили проектни предложения  1 бр. 

оттеглени проектни предложения 0 бр. 

постъпили проектни предложения след крайния срок за кандидатстване 0 бр. 

проектни предложения, подадени повече от един път 0 бр. 
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3.2. Информация за постъпилите проектни предложения 

 

 

Кандидат 

 

 

„Хладилно консервен комбинат“ АД гр. Исперих 

Име на проект 

 

Подобряване на производствения капацитет на ХКК АД / Хладилно 

консервен комбинат АД/ 

 

Регистрационен № 

 

BG16RFOP002-2.019-0005 

 

Дата и час на 

регистрация 

 

25.03.2019г.  – 15:36 часа 

 

Общ стойност на 

проекта в лв. 

383 073,98 

 

Общ размер на 

БФП в лв. 

344 766,59 

 

Общ размер на 

съфинансиране лв. 

38 307,39 

 

4. Разпределение на проектните предложения. 

 

Оценителната сесия е създадена на 02.04.2019г. и членовете на КППП са подписали 

декларация за липса на конфликт на интереси, безпристрастност и поверителност. Оценката 

на всяко проектно предложение се извършва при спазване на критериите за оценка, 

определени в насоките за кандидатстване по процедурата, методологията за оценка на 

проектните предложения и направени констатаци при предварителен контрол на УО на 

ОПИК.  

Разпределението на проектните предложения е извършено автоматично, както следва: 

 

Кандидат Проект Регистрационен № Оценители 

 

„Хладилно 

консервен 

комбинат“ 

АД 

 

Подобряване на 

производствения 

капацитет на ХКК АД / 

Хладилно консервен 

комбинат АД/ 

 

  

BG16RFOP002-2.019-

0005 

 

Слава Тодорова 

Бахчеванска  

 

Юлиян Данаилов 

Георгиев   

   

5. Извършване на оценка за административно съответствие и допустимост. 

 

Оценката е извършена в периода от 02.04.2019г. до 03.05.2019г. Оценителите са 

извършили оценката,  за която са попълнени оценителни  листи за АСД. Към оценителите 

листи  са прикачени справка за извършена проверка в Търговския регистър и регистъра на 

ЮЛНЦ и регистър от минимални помощи към МФ за кандидатите към датата на подаване 

на проектното предложение.   

При извършване на проверката оценителите са констатирали:   

Кандидатът „ХЛАДИЛНО КОНСЕРВЕН КОМБИНАТ“ АД с ЕИК 127515207 е подал чрез 
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системата ИСУН 2020 на дата 25.03.2019 г. проектно предложение с регистрационен № 

BG16RFOP002-2.019-0005 в рамките на Трети краен срок по Процедура за подбор на проекти 

с три крайни срока за кандидатстване: BG16RFOP002-2.019 - МИГ Исперих, мярка ОПИК 1 

„Капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК). 

В т. 25 „Краен срок за подаване на проектните предложения:“ от Условията за 

кандидатстване по процедурата изрично е посочено, че „В рамките на всяка обявена 

процедура кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение. При подаване на 

повече от едно предложение от кандидат Комисията за подбор разглежда само последното, 

като предходните се считат за оттеглени. МИГ гарантира изпълнението на това обстоятелство 

със залагането на съответните проверки, които трябва да се извършат от Комисията за 

подбор…“ 

Съгласно указаното в т. 25 от Условията за кандидатстване, Комисията за подбор на 

проектни предложения (КППП) по Трети краен срок по Процедура BG16RFOP002-2.019 - 

МИГ Исперих, мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“ извърши проверка за 

наличие/липса на подадени от кандидата „ХЛАДИЛНО КОНСЕРВЕН КОМБИНАТ“ АД 

повече от едно проектно предложение по процедурата. 

Извършена е справка в регистъра на проектни предложения, публикуван на сайта на МИГ 

Исперих. В резултат от извършената проверка, КППП установи следното: 

Кандидатът „ХЛАДИЛНО КОНСЕРВЕН КОМБИНАТ“ АД с ЕИК 127515207 е подал чрез 

системата ИСУН 2020 на дата 12.10.2018 г. проектно предложение с регистрационен № 

BG16RFOP002-2.019-0003 в рамките на Втори краен срок по процедура за подбор на проекти 

с три крайни срока за кандидатстване: BG16RFOP002-2.019 - МИГ Исперих, мярка ОПИК 1 

„Капацитет за растеж на МСП“. 

От публикуваните на сайта на МИГ Исперих документи по втори краен срок (протокол № 

12/02.11.2018г. за ОАСД и оценителен доклад от 16.11.2018г. ) е видно, че след извършено 

разглеждане и оценка на подаденото проектно предложение с регистрационен № 

BG16RFOP002-2.019-0003 от КППП по Втори краен срок по процедурата, на етап „Оценка на 

административното съответствие и допустимостта“ е констатирано, че същото не отговаря на 

изисквания на критерии за оценка на допустимостта на проекта, посочени в Критерии и 

методология за оценка на проектни предложение по ОПИК, чрез ВОМР (Приложение А към 

Условията за кандидатстване по процедурата).  

С оглед на изложеното, проектно предложение с регистрационен № BG16RFOP002-2.019-

0003 с кандидат „ХЛАДИЛНО КОНСЕРВЕН КОМБИНАТ“ АД е отхвърлено от КППП по 

Втори краен срок по процедурата като неотговарящо на изискванията на критерии на 

административното съответствие и допустимостта. С уведомително писмо с изх. № 

57/21.11.2018г. за отказ от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в изпълнение на 

разпоредбата на чл. 44, ал. 6 от ПМС № 161/2016 г. чрез ИСУН 2020, кандидатът е уведомен 

относно решение на Комисията за подбор на проектни предложения за отхвърляне на 

проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.019-0003. 

Допълнително, във връзка с разпоредбата на чл. 38, т. 1 от Закона за управление на 

средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), е издадено 

мотивирано решение на Ръководителя на Управляващия орган на ОПИК, с което е отказано 

предоставянето на безвъзмездна финансова помощ на кандидата „ХЛАДИЛНО КОНСЕРВЕН 

КОМБИНАТ” АД с подадено проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.019-0003 по 

процедура за подбор на проекти по Втори краен срок за кандидатстване BG16RFOP002-2.019 

- МИГ Исперих, мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК. 

С подаването на второ проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.019-0005 по Трети 

краен срок по процедурата не може да се счита, че кандидатът „ХЛАДИЛНО КОНСЕРВЕН 

КОМБИНАТ” АД оттегля предходното си проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-

2.019-0003, подадено по Втори краен срок, тъй като съгласно т. 23. „Начин на подаване на 

проектните предложения/концепциите за проектни предложения:“ от Условията за 

кандидатстване по процедурата „До приключването на работата на Комисия за подбор 

кандидатът има възможност да оттегли своето проектно предложение като подаде писмено 

искане, като това обстоятелство се отбелязва от потребител на ИСУН със съответните права.“ 
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В рамките на работата на КППП по Втори краен срок по процедурата, кандидатът 

„ХЛАДИЛНО КОНСЕРВЕН КОМБИНАТ” АД не е подал писмено искане за оттегляне на 

подаденото от него проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.019-0003. Към 

оценителният доклад от работата на КППП по Втори краен срок не е наличен списък на 

оттеглените по време на оценката проектни предложения. Видно от посочените по-горе 

документи (уведомително писмо от КППП и решение на Ръководителя на Управляващия 

орган на ОПИК) работата на Комисията за подбор по Втори краен срок е приключила и в 

резултат от извършената оценка проектно предложение с рег.№ BG16RFOP002-2.019-0003 с 

кандидат „ХЛАДИЛНО КОНСЕРВЕН КОМБИНАТ“ АД е отхвърлено като неотговарящо на 

изискванията на критерии на административното съответствие и допустимостта по 

процедурата. 

Предвид всичко гореизложено се установи, че не е налице основание проектно 

предложение с рег. № BG16RFOP002-2.019-0003, подадено от кандидата „ХЛАДИЛНО 

КОНСЕРВЕН КОМБИНАТ“ АД по Втори краен срок по процедурата, да се счита за 

оттеглено, както и не е налице правна възможност за подаване от същия кандидат на второ 

подобрено проектно предложение с рег.№ BG16RFOP002-2.019-0005 по Трети краен срок за 

кандидатстване, тъй като това ще доведе до подобряване на качеството на проектното 

предложение, неравнопоставеност между кандидатите и нарушаване на принципите по чл. 29 

от ЗУСЕСИФ. 

С оглед на посоченото, проектно предложение с рег.№ BG16RFOP002-2.019-0005 с 

кандидат „ХЛАДИЛНО КОНСЕРВЕН КОМБИНАТ“ АД следва да бъде отхвърлено на 

основание несъответствие с изискванията на т. 25 „Краен срок за подаване на проектните 

предложения:“ от Условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти 

BG16RFOP002-2.019 - МИГ Исперих, мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“ на 

ОПИК. 

 

6. Резултати от проведена оценка за административно съответствие и 

допустимост.  
 

6.1. Проекти отговарящи на критериите за административно съответствие и допустимост:  

Няма 

 

6.2. Проекти неотговарящи на критериите за административно съответствие и допустимост: 

 Подобряване на производствения капацитет на ХКК АД / Хладилно консервен 

комбинат АД/, с рег. №  BG16RFOP002-2.019-0005 

 

7. Решения:  

 

Решение 1: Проект  „Подобряване на производствения капацитет на ХКК АД / Хладилно 

консервен комбинат АД/“, с рег. №  BG16RFOP002-2.019-0005 не преминава етап 

административно съответствие и допустимост и не подлежи на техническа финансова 

оценка.  

Гласуване: „За“ – 3 гласа, „Против“ – 0, „Въздържали се“ – 0. 

Решението се приема единодушно.   

 

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

Севат Садкъ Ибрямова 

  

Членове на КППП: 

 

Гинка Маринова Георгиева 

Председател на КППП 

 

 

Севат Садкъ Ибрямова 

Секретар на КППП 
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Слава Тодорова Бахчеванска 

Външен експерт-оценител 

 

 

Надежда Друмева Бобчева 

Външен експерт-оценител 

 

 

Юлиян Данаилов Георгиев  

Външен експерт-оценител 

 

 


