
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД! 
 

 
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР  

НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО  
ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.009-S2, МИГ-РАЗЛОГ, МЯРКА 4.2 

„ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ 
ПРОДУКТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ-РАЗЛОГ 

 
 
 

На основание взето Решение № 2 по Протокол от 24.01.2020 г. на УС на СНЦ 
„МИГ – Разлог” и във връзка с постъпило Уведомително писмо от изпълнителния 
директор на ДФ „Земеделие” с изх. №05-2-080/215 от 20.01.2020 г. относно 
преразглеждане на проведената процедура за подбор на проектни предложения по 
мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 
стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана от ЕЗФРСР по 
ПРСР за периода 2014-2020 г. с код в  ИСУН BG06RDNP001-19.009-S2, КППП, 
назначена със Заповед №КППП – 4.2-05/03.01.2019 г. приключи работата си и състави 
нов оценителен доклад. 
РЕШЕНИЯ на КППП: 

1. Проектно предложение с № BG06RDNP001-19.009-0002, състоящо се от 
представен Формуляр за кандидатстване и приложени към него документи, 
отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост и 
може да премине към следващ етап на оценка - Етап 2: Техническа и финансова 
оценка (ТФО). 
2. Проектно предложение с № BG06RDNP001-19.009-0003, състоящо се от 
представен Формуляр за кандидатстване и приложени към него документи, 
отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост и 
може да премине към следващ етап на оценка - Етап 2: Техническа и финансова 
оценка (ТФО). 
3. Проектно предложение № BG06RDNP001-19.009-0002, „Закупуване на 

машини и специализирани транспортни средства за месопреработвателно 
предприятие в гр. Разлог”, с кандидат „МЕСОКОМБИНАТ РАЗЛОГ” ООД 
успешно преминава етап ТФО с получени 45 точки; 

4. Проектно предложение № BG06RDNP001-19.009-0003, „Закупуване на 
машини и оборудване за преработка на картофи”, с кандидат „АГРО 
ДИАНА-2012” ЕООД успешно преминава етап ТФО с получени 45 точки; 

Входираните по процедурата и успешно преминали етапите на оценка са две проектни 
предложения, които получават равен брой точки – по 45 точки и финансовият ресурс по 
процедурата е недостатъчен за финансирането им.  Съгласно раздел 22.3. от Условията 
за кандидатстване по процедурата при наличие на проекти с равен брой точки, 
получени в резултат на техническата и финансова оценка, за които не достига финансов 
ресурс по обявената процедура, то само за тези проекти последователно трябва да 
бъдат приложени следните условия:  

1. На тези кандидати ще бъде предложено финансиране с еднакъв по-нисък 
интензитет на финансовата помощ, ако кандидатите по тези проектни предложения: 



1.1. Декларират съгласие за предложените по-нисък интензитет /процент на 
подпомагане/ и по-малка стойност на безвъзмездната финансова помощ за изпълнение 
на проекта, и същевременно с това 

1.2. Представят допълнителен финансов анализ на проекта/бизнес плана, 
съобразен с предложените по-ниски интензитет и стойност на безвъзмездното 
финансиране, респективно - увеличения дял на собственото финансово участие. 

Условието по т.1 е приложимо само и единствено, ако всички кандидати, получили 
равен брой точки, изпълнят действията, описани в т.1.1 и т.1.2. В случай, че един или 
повече от кандидатите изрази несъгласие, то се пристъпва към прилагане на условието 
по т.2. 

2. Проектите, получили равен брой точки, за които няма достатъчен финансов 
ресурс, ще бъдат включени в Списъка на резервните проекти. 
Решение на КППП: 
В изпълнение на Условията за кандидатстване по процедурата и в рамките на 
наличния по мярката финансов ресурс – 234 699,60 лева,  се предлага на двамата 
кандидати безвъзмездно финансиране с равен по-нисък интензитет  39,89 %  
вместо заявените 50 %.  
За проектно предложение № BG06RDNP001-19.009-0002, „Закупуване на машини и 
специализирани транспортни средства за месопреработвателно предприятие в гр. 
Разлог”, с кандидат „МЕСОКОМБИНАТ РАЗЛОГ” ООД финансовите параметри 
на проекта се променят както следва: 

- Одобрени общо допустими разходи – 197 176,38 лева; 
- Одобрен интензитет на безвъзмездната финансова помощ – 39,89 %; 
- Одобрен размер само на безвъзмездната финансова помощ – 78 653,66 лева. 

За проектно предложение № BG06RDNP001-19.009-0003, „Закупуване на машини и 
оборудване за преработка на картофи”, с кандидат „АГРО ДИАНА-2012” ЕООД 
финансовите параметри на проекта се променят както следва: 

- Одобрени общо допустими разходи – 391 160,00 лева; 
- Одобрен интензитет на безвъзмездната финансова помощ – 39,89 %; 
- Одобрен размер само на безвъзмездната финансова помощ – 156 033,72 лева. 

 
Извършена е комуникация с кандидатите относно уведомяването, че проектните 
предложения, входирани по процедурата, са получили равен брой точки на етап 
„ТФО” и приложимата процедура при недостатъчен финансов ресурс по мярката. 
Даден е срок за отговор 8 дни /до 12.02.2020 г./. 
В случай, че кандидатите приемат предложението и декларират писменото си съгласие, 
проектните предложения ще бъдат включени в Списък на одобрените проектни 
предложения за финансиране по мярката.  
В случай на несъгласие с предложението, както и при евентуално несъгласие на другия 
кандидат по процедурата, двете проектни предложения ще бъдат включени в Списък с 
резервни проекти.  
До посочения краен срок в ИСУН2020 не постъпва отговор от нито един от 
кандидатите. Съгласно т. 4 от Раздел Б ПРИ НЕСЪГЛАСИЕ С ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ИНТЕНЗИТЕТ И РАЗМЕР НА БФП от изпратеното до кандидатите писмо, а именно: 
„Липсата на отговор в посочения срок ще бъде възприета от Комисията като изразяване 
на несъгласие (мълчалив отказ)”, КППП прие липсата на отговор като изразяване на 



несъгласие от страна и на двамата кандидати с предложения по-нисък интензитет на 
БФП. 
Съгласно Условията за кандидатстване двете проектни предложения трябва да бъдат 
включени в Списък на резервните проектни предложения.  

На 14.02.2020 г. и двамата кандидати на основание чл. 20, ал. 1 от Правилата за 
провеждане на процедури за предоставяне на БФП и Ред за оценка на проектни 
предложения по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 и ЕЗФРСР чрез СВОМР на 
територията на МИГ-Разлог, входират писма за оттегляне на проектните си 
предложения. 

След оттегляне на проектните предложения, на 14.02.2020 г. се състоя заседание на 
КППП. Председателят на КППП анулира обобщените оценки за ОАСД и ТФО, както и 
оценителните листа за проектните предложения. Експерт в МЗХГ със съответните 
права беше уведомен да извърши действия в системата ИСУН2020, касаещи отразяване 
оттеглянето на проектните предложения.  
 

РЕШЕНИЕ на КППП: 
Проектни предложения №BG06RDNP001-19.009-0002, „Закупуване на машини и 
специализирани транспортни средства за месопреработвателно предприятие в гр. 
Разлог”, с кандидат „МЕСОКОМБИНАТ РАЗЛОГ” ООД и №BG06RDNP001-
19.009-0003, „Закупуване на машини и оборудване за преработка на картофи”, с 
кандидат „АГРО ДИАНА-2012” ЕООД, входирани по Процедура с код в ИСУН 
BG06RDNP001-19.009-S2, са оттеглени от кандидатите и процедурата приключва 
без одобрени проектни предложения с разполагаем бюджет за следващ прием в 
размер на целия ресурс по мярката - 234 699,60 лева. 

 
Номер на ПП  Наименование  Кандидат  Статус  
BG06RDNP001-19.009-0002 Закупуване на машини и 

специализирани транспортни 
средства за 
месопреработвателно 
предприятие в гр. Разлог 

МЕСОКОМБИНАТ 
РАЗЛОГ ООД 

Оттеглено от 
кандидата 

BG06RDNP001-19.009-0003 Закупуване на машини и 
оборудване за преработка на 
картофи 

АГРО ДИАНА-2012 
ЕООД 

Оттеглено от 
кандидата 

 
 
Преписът-извлечение съответства с взетите решения и е идентичен с текста от 
новия оценителен доклад на КППП, назначена със Заповед № КППП 4.2-
05/03.01.2019 г. за оценка на проектни предложения по Процедура № 
BG06RDNP001-19.009, МИГ-Разлог, мярка 4.2 „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от СВОМР на СНЦ „МИГ-
Разлог”, възстановила работата си на основание Заповед № КППП 4.2-
07/24.01.2020 г. във връзка с постъпило Уведомително писмо от изпълнителния 
директор на ДФ „Земеделие” с изх. №05-2-080/215 от 20.01.2020 г. относно 
преразглеждане на проведената процедура 
 
 


