
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

IV 2СТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОДОБРИЛ: 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ 

Наимен' вание и вид на процедурата„МИГ общини Момчилград и Крумовград -
Подобряване на производствения капацитет в МСП" 

Реферег ген № на процедурата: №ВС16Ш ?ОР002-2.017 

от работ ата на Оценителна комисия, назначена със Заповед №20/02.05.2018 г. на 
Председателя на УС на „МИГ обшини Момчилград и Крумовград" 

На 14 06.2018 г., в сградата на „МИГ обшини Момчилград и Крумовград", адрес: гр. 
Момчилград ул. Девети септември №1, ет.4, , на основание Заповед №20/02.05.2018 г. на 
Председател 1 на УС на „МИГ обшини Момчилград и Крумовград" започна работа 
Оценителна комисия за оценка на получените проектни предложения по процедура за 
предоставян* на безвъзмездна помощ ВО16КРОР002-2.017 „МИГ общини Момчилград и 
Крумовград, Подобряване на производствения капацитет в МСП". 

Оценители? га комисия заседава в следния състав: 
Председател: Ергюн Ахмед Фейзи - Председател на КППП, без право на глас; 
Сек ;>етар: Халил Сали Халил - Секретар на КППП, без право на глас; 

Членове с п-Фаво на глас: 
1. Добр. щ Михайлов Савчев - външен експерт - оценител / с право на глас/; 
2. Соня Малинова Ангелова - външен експерт - оценител / с право на глас/; 
3. Васк; Николова Каптебилова - външен експерт - оценител / с право на глас/. 
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ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 



1. ПРОЦЕДУРА НА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ 

Процегурата на подбор на проекти е Предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ чрез подбор -( Раздел II от ЗУСЕСИФ и Раздел I на глава II от ПМС № 162/2016 г с 
няколко срокд на кандидатстване. 

Съгла< но разпоредбите на ЗУСЕСИФ, ПМС № 162/2016 г., при процедури за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и 
конкурентосг особност" 2014-2020 и условията за кандидатстване по съответната процедура, 
оценка на пр< >ектни предложения по настоящата процедура включва: 

1. . оценка на административното съответствие и допустимостта; 
1.... техническа и финансова оценка. 

Оценг.ата на горепосочените етапи се извърши от членове на оценителната комисия с 
право на гла<: и председател и секретар без право на глас, за което същите са съставили и 
подписали пр отоколи, които са приложени към настоящия оценителен доклад - Протоколите 
от отделните етапи на оценката на проектните предложения, заедно с всички приложения 
към тях, са п] вложени към настоящия доклад. 

За все<;и етап от оценката комисията е използвала образците на таблици за оценка 
(оценителни тасти), за прилагане на критериите за оценка на проектите съгласно условията 
за кандидатс ване по съответната процедура. 

2. ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ И 
ДОПУСТИМОСТТА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Обяве* ият краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00 ч. на 30.04.2018 
г. 

По на( тоящата процедура са получени общо 4 /четири/ бр. проектни предложения. 

Оцен^ телната комисия установи, че в рамките на крайния срок са подадени 4 броя 
проектни пре цложения. 

След крайния срок няма подадени проектни предложения, което е описано в 
Протокола от оценка на административното съответствие и допустимостта. 

Първият етап от оценката - оценка на административно съответствие и 
допустимост а се проведе в периода 10.05.2018 Г.-07.06 2018 г. от членове на оценителната 
комисия с пр -шо на глас. 

На то ;и етап на оценка се извърши проверка относно формалното представяне на 
проектните предложения и на допустимостта на кандидатите и проектните дейности. При 
оценката членовете на оценителната комисия с право на глас използваха предварително 
утвърдения с оразец на таблица за оценка (оценителен лист). 

В ИС! ГН са попълнени таблици за оценка за всяко проектно предложение, получено в 
определения краен срок. 

Оценителната комисия прегледа и прие Протокола от оценка на административното 
съответствие и допустимостта и всички приложения към него. 
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След извършената оценка Оценителната комисия препоръчва посочените в 
Протокола о" оценка на административното съответствие и допустимостта 4 бр. проектни 
предложения да бъдат допуснати до техническа и финансова оценка. Комисията не 
препоръча щ оектни предложения за отхвърляне. 

Допус-сатите от комисията на етап техническа и финансова оценка проектни 
предложения са: 

№ Рс г.№ на 
прс ектното 

пред1 ожение от 
ИСУН 2020 

Наименование на 
кандидата 

Наименование на 
проектното предложение 

Искана 
безвъзмездна 

финансова помощ 
(лв.) 

1. ВО16ВРОР002-
2.017-С001 

БАДЕКС ООД 
(Булстат: 202283339) 

Конкурентоспособност 
2020 

271 46.1,60 

2. ВО16ВРОР002-
2.017-С 002 

МЕСИ ООД (ЕИК: 
108693002 

Подобряване на 
капацитета за растеж на 
ЛИНК + ООД чрез 
внедряване на 
високотехнологично 
оборудване 

209 970,00 

3. ВО16ВРОР002-
2.017-С 003 

ДОБРУДЖА ООД 
(ЕИК: 108021104) 

Подобряване на 
производителността, 
засилване на експортния 
потенциал и осигуряване 
на устойчива пазарна 
конкурентоспособност на 
МЕСИ ООД. 

169 631,10 

4. ВО16БРОР002-
2.017-С 004 

ЛИНК + ООД (ЕИК: 
108517755) 

Подобряване на 
производствените 
възможности на фирма 
"Добруджа" ООД чрез 
инвестиции в 
технологично 
обновление 

231 274,80 

3. ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

Техническа и финансова оценка на проектните предложения се проведе в периода 
07.06.2018 г. 14.06.2018 г. от членове на оценителната комисия с право на глас. 
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Техническа и финансова оценка е оценка по същество на проектните предложения, 
която се изв1 рши в съответствие с критериите за оценка на проектите, съгласно условията за 
кандидатства не по конкретната процедура. 

При оценката членове на оценителната комисия с право на глас използваха 
оценителен лист, генериран в ИСУН. 

Оцего телната комисия прегледа и прие протокола от техническа и финансова оценка 
и всички при ложения към него. 

4. КЛ ^СИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Общи се налични средства по тази процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ възлизат на 1 000 000,00/един милион/ лева. 

Въз о( нова на окончателните оценки, изискванията на условията за кандидатстване и 
размера на ф щансовите средства по процедурата, оценителната комисия извърши класиране 
на проектнит е предложения. 

Оцею телната комисия изготви и предлага за утвърждаване следните списъци: 

I . Сш сък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по 
реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде 
предоставена за всяко от тях 

Наименовани ? 
на кандидата 

Наименование на проектното 
предложение 

Среде 
н 

резулт 
ат 

(брой 
точки) 

Общо 
допустими 
разходи на 

проекта (лв.) 

Общ размер 
на 

безвъзмездна 
та 

финансова 
помощ (лв.) 

% на 
безвъз 
мездна 

та 
помощ 
спрям 

0 

общит 
е 

допуст 
ими 

разход 
и 

БАДЕКС 
ООД (ЕИК: 
202283339) 

Конкурентоспособност 2020 80 т. 301 624.00 271 461,60 90% 

ЛИНК + 0 0 Ц 
(ЕИК: 
108517755) 

Подобряване на капацитета за 
растеж на ЛИНК + ООД чрез 
внедряване на 
високотехнологично 
оборудване 

80 т. 256 972.00 231 274,80 90% 

МЕСИ ОО Ц 
(ЕИК: 
108693002) 

Подобряване на 
производителността, засилване 
на експортния потенциал и 
осигуряване на устойчива 
пазарна конкурентоспособност 

71 т. 233 300.00 209 970,00 90% 
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на МЕСИ ООД 
ДОБРУДЖА 
ООД 
(ЕИК: 
108021104) 

Подобряване на 
производствените възможности 
на фирма "Добруджа" ООД чрез 
инвестиции в технологично 
обновление 

58 т. 188 479.00 169 631,10 90% 

I I . Сшсък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното 
класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране -
Няма канди, цати, които са включени в списъка с резервни проектни предложения; 

I I I . О шсък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за 
отхвърлянето им:-Няма проектни предложения, предложени за отхвърляне. 

IV. Сшсък на оттеглените по време на оценката проектни предложения - Няма 
оттеглени проектни предложения по време на оценката; 

V. Списък на кандидати, по отношение на които производството е прекратено - Няма 
кандидати, I ю отношение на които производството е прекратено; 

Брой I [роектни предложения, които се предлагат да бъдат финансирани: 4/четири/ 
броя. 

Обща препоръчана от комисията сума (безвъзмездна помощ) на одобрените за 
финансиране проектни предложения: 882 337.50 лева. 

Работат;. на Оценителната комисия приключи на 14.06.2018 г. 

Неразде лна част от настоящия доклад са следните приложения: 

1. К опие на акта за определяне на състава на оценителната комисия; 
2. ^ к л а р а ц и и за липса на конфликт на интереси и поверителност, подписани от 

председателя, секретаря, всички членове на Оценителната комисия с право на 
г:;ас, - Приложения към Протокола от етап - оценка на административното 
с ;.ответствие и допустимостта; 

3. Гротоколи от отделните етапи на оценката, подписани от включените в 
о деняването лица; 

4. К онтролен лист за проверка на проведена оценка, попълван от председателя на 
С ценителната комисия. 
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6. По, [писи: 

Председател на КППП, без право на глас: 
ЕРГЮН А' Ш Е Д ФЕЙЗИ  
Секретар; 1а КППП, без право на глас: 
ХАЛИЛ С АЛИ ХАЛИЛ  
Членове с яраво на глас: | 
ДОБРИН I ШХАЙЛОВ САВЧЕВ 

СОНЯ МАТИНОВА АНГЕЛОВА 

ВАСКА Ш 1КОЛОВА КАПТЕБИЛОВА 


