
Взети решения от Комисията за подбор на проектни предложения 

Процедура BG16RFOP002-2.053 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Подкрепа на 

предприемачеството“ – първи краен срок за кандидатстване 

Решение 1:  Коментарите на оценителите са основателни. За извършването на 
коректна оценка за административно съответствие и допустимост на проектното 
предложение следва да се изискат от кандидата допълнителна информация и 
документи. 

Решение 2: За проект BG16RFOP002-2.053-0001 "Капацитет за растеж в 
Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ 
по очни болести –    д-р Н. Николова - Петкова" ЕООД, от кандидатът да бъде 
поискана следната допълнителна информация и/или документи: 

1. Удостоверение/документ от НСИ, от което да е видно, че НСИ не може да 
определи код на основна икономическа дейност на кандидата на основа на 
наличната информация за последната приключила финансова година; 
2. Обосновка във връзка с представеното Споразумение за дистрибуция, както 
следва: 
2.1.1 В представеното от кандидата Споразумение за дистрибуция е посочено 
следното - в т. 3.1.5 "КУПУВАЧ" трябва да е отговорен по регистрация на 
продукти покривайки таксата за регистрация и отговорността, че продуктите ще 
покриват адекватно медицинските цели в Латвия, а в т.6.3 "КУПУВАЧ" трябва да 
носи отговорност и трябва да заплаща всички данъци, мита такси и друг налог 
от подобно естество, наложен от съответните орган на Латвия по отношение на 
вноса или митническото оформяне на стоките. Не става ясно дали 
споразумението е валидно за територията на България. 
2.1.2. Лицето разписало Споразумението за дистрибуция не фигурира в 
информацията посочена в Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ, не става ясно 
какви са пълномощията на му да разписва Споразумението.  
2.1.3. Споразумението за дистрибуция е за Оптомедикал ООД, а печатът е на 
Оптомедикал ЕООД. 
2.2. Да се изиска от кандидата нов документ, тъй като в представеното 
Споразумение за дистрибуция не става ясно дали удостоверява офертата. 

Решение 3: За проект: BG16RFOP002-2.053-0002 „Стартиране производство на 
специализирано оборудване за прецизен контрол на хидромелиоративни 
съоръжения от Кропсистем ЕООД“, от кандидатът да бъде поискана следната 
допълнителна информация и/или документи: 

1. Декларация от производител/оторизационно писмо от първи 
доставчик/договор за търговско представителство между производител и първи 
доставчик, от които да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на 
оферта от производител или първи доставчик за активите по бюджетни редове 
2.2 “Метеостанция“; 2.3 „Сонда“ и 2.4 „Преносими компютри“, предвидени в т. 5. 
Бюджет от Формуляра за кандидатстване. 
- Към проектното предложение е представена оферта от „nik.bg” за актив по 
бюджетен ред 2.2 “Метеостанция“, която е придружена от оторизационно писмо 
от производител „Pessl instruments GmbH AUSTRIA” в полза на „Ник електроникс“ 



ЕООД. Не може да се прецени съответствието на представената оферта с 
оторизационното писмо. 
- Към проектното предложение е представена оферта от „Ник Агро Сървис ООД“ 
за актив по бюджетен ред 2.3 „Сонда“, която не е придружена от Декларация от 
производител/оторизационно писмо от първи доставчик/договор за търговско 
представителство между производител и първи доставчик, от които да е видно, 
че е спазено изискването за предоставяне на оферта от производител или първи 
доставчик. 
- Към проектното предложение е представена оферта от „КиК Консулт“ за актив 
по бюджетен ред 2.4 „Преносими компютри“, която не е придружена от 
Декларация от производител/оторизационно писмо от първи доставчик/договор 
за търговско представителство между производител и първи доставчик, от които 
да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от производител 
или първи доставчик. 

Решение 4: Комисията е извършила служебна проверка в Търговски регистър и 
регистър на ЮЛНЦ от оценителите с право на глас, разпределени да извършват 
оценка на проектното предложение, в която е установено, че „Кропсистем“ ЕООД 
не е извършвало дейност през 2017 и 2018г., поради което Комисията приема за 
код на икономическата дейност на кандидата посочения във формуляра за 
кандидатстване. 

Решение 5: Проект „BG16RFOP002-2.053-0001 "Капацитет за растеж в 
Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ 
по очни болести – д-р Н. Николова - Петкова" ЕООД“  не отговаря на критерии 3 
и критерии 14 от Група II "Критерии за оценка на допустимостта на кандидата", 
поради което не преминава етап административно съответствие и 
допустимост и не подлежи на техническа финансова оценка.  

Решение 6: Като взе под внимание разписания в раздел 23 от Условията за 
кандидатстване текст: „До приключването на работата на оценителната комисия 
кандидатът има възможност да оттегли своето проектно предложение като 
подаде писмено искане в УО, като това обстоятелство се отбелязва от потребител 
на ИСУН от УО със съответните права“ и постъпилото от кандидата искане за 
оттегляне на проектното предложение в писмо с вх. №19-2-78/27.06.2019 г., 
Комисията счита Проект „BG16RFOP002-2.053-0002 „Стартиране производство на 
специализирано оборудване за прецизен контрол на хидромелиоративни 
съоръжения от „Кропсистем“ ЕООД“  за оттеглен.  

Решение 7: Комисията за подбор на проектни предложения отменя Решение 5 

по протокол №3 от 11.07.2019 г.  

Решение 8: Проект „BG16RFOP002-2.053-0001 "Капацитет за растеж в 
Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ 
по очни болести – д-р Н. Николова - Петкова" ЕООД“  не отговаря на критерии 3 
от Група II "Критерии за оценка на допустимостта на кандидата", поради което 
не преминава етап административно съответствие и допустимост и не 
подлежи на техническа финансова оценка.  

 



Процедура BG16RFOP002-2.053 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Подкрепа на 

предприемачеството“ – втори краен срок за кандидатстване 

Решение 1:  Коментарите на оценителите са основателни. За извършването на 
коректна оценка за административно съответствие и допустимост на проектното 
предложение следва да се изискат от кандидата допълнителна информация и 
документи. 

Решение 2: За проект: BG16RFOP002-2.053-0003 „Подкрепа за развитие на 
предприемачеството във фирма "ДеНиДи" ЕООД“, от кандидата няма да бъде 
изисквана допълнителна документация/информация.  

Решение 3: За проект: BG16RFOP002-2.053-0004 „Разработване на серия от 
иновативни информационни интерактивни продукти, в областта на 
родителството, възпитанието и обучението на съвременните деца“, от кандидата 
да бъде поискана следната допълнителна информация и/или документи: 

1. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и 
средните предприятия за 2018г. съгласно указанията за попълване на 
декларацията е посочено, че всички данни на критериите за МСП се изчисляват 
и попълват в декларацията на годишна база въз основа на данните за последната 
приключила финансова година в случая 2018г. 
2. Във връзка с определяне на съответствие с критерии 9 от група I кандидатът 
трябва да представи един от следните документи, съгласно Условията за 
кандидатстване: 

- Удостоверение за код на основната икономическа дейност, издадено от 
Националния статистически институт (въз основа на данни за 2018г.); 

- Удостоверение/документ от НСИ, от което да е видно, че НСИ не може да 
определи код на основна икономическа дейност на кандидата на основа на 
наличната информация за последната приключила финансова година; 

- Декларация за неактивност, подадена към НСИ. 

3. Декларация от производител/оторизационно писмо от първи 
доставчик/договор за търговско представителство между производител и първи 
доставчик, от които да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на 
оферта от производител или първи доставчик за ДМА 6 - заседателна маса LUX. 

Решение 4: За проект: BG16RFOP002-2.053-0005 Стартиране производство на 
специализирано оборудване за прецизен контрол на хидромелиоративни 
съоръжения от Кропсистем ЕООД“, от кандидата да бъде поискана следната 
допълнителна информация и/или документи: 

1. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и 
средните предприятия за 2018 г. Съгласно указанията за попълване на 
декларацията е посочено, че всички данни на критериите за МСП се изчисляват 
и попълват в декларацията на годишна база въз основа на данните за последната 
приключила финансова година в случая 2018г. 

2. Декларация от производител/оторизационно писмо от първи доставчик за 
преносим компютър 15,6" и 17,3". 



Решение 5  На основание указанията посочени в Условията за кандидатстване 
по процедура BG16RFOP002-2.053 МИГ „Девня – Аксаково” - „Подкрепа на 
предприемачеството“, проектните предложения за които няма представена 
Счетоводна политика, документа да не бъде изискван допълнително, а оценката 
на допустимостта на разходите за ДМА и ДНА да бъде извършена, съгласно 
стойностния праг на същественост, определен съответно в чл. 50 и чл. 51 от 
ЗКПО. 

Решение 6: Проект BG16RFOP002-2.053-0003 "Подкрепа за развитие на 
предприемачеството във фирма "ДеНиДи" ЕООД" отговаря на критериите за 
административно съответствие и допустимост. Проектът преминава етап 
административно съответствие и допустимост и подлежи на техническа 
финансова оценка.  

Решение 7: Проект BG16RFOP002-2.053-0004 "Разработване на серия от 
иновативни информационни интерактивни продукти, в областта на 
родителството, възпитанието и обучението на съвременните деца" не отговаря 
на критерий 3, група II от критериите за административно съответствие и 
допустимост. Проектът не преминава етап административно 
съответствие и допустимост и не подлежи на техническа финансова 
оценка.  

Решение 8: Проект BG16RFOP002-2.053-0005 "Стартиране производство на 
специализирано оборудване за прецизен контрол на хидромелиоративни 
съоръжения от "Кропсистем" ЕООД" не отговаря на изискванията на критерий 5, 
група I и критерий 3, група II от критериите за административно съответствие и 
допустимост. Проектът не преминава етап административно 
съответствие и допустимост и не подлежи на техническа финансова 
оценка.  

Решение 9: Проект: „Подкрепа за развитие на предприемачеството във фирма 
"ДеНиДи" ЕООД“, с регистрационен № BG16RFOP002-2.053-0003 преминава етап 
техническа и финансова оценка. Комисията одобрява проектното предложение и 
предлага да бъде финансирана БФП в размер на 349 032, 27лева. 

 

 


