
Взети решения от Комисията за подбор на проектни предложения 

Процедура BG06RDNP001-19.126-S1 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 6.4 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ 

Решение 1:  Комисията за подбор на проектни предложения да извърши 
проверка на място на терените, предмет на проектните предложения на Дара 
Експерт ЕООД и на „Аспида Ивайло-Иванов“ ООД, включени в оценителна сесия 

BG06RDNP001-19.126-S1. Проверката за всяко проектно предложение да се 
извърши в срока за извършване на етап ОАСД, преди приключване на 
оценителните листове от оценителите, съвместно от двамата оценители, на които 
автоматичното разпределение в ИСУН 2020 генерира оценителни листи за етап 
ОАСД. 

Решение 2: КППП допуска да бъде поискана допълнителна информация от 
кандидатите. Информацията е необходима за коректно определяне 
допустимостта на проектните предложения, както и за изготвяне на обективна 
техническа и финансова оценка и няма да доведе до подобряване на тяхното 
качество. 

Решение 3: От кандидатът по проект „BG06RDNP001-19.126-0001 – Изграждане 
на еко селище (глемпинг селище) в землището на с. Въглен, община Аксаково, 
област Варна“, да бъде поискана следната допълнителна информация и 
документи: 

1. Да се представи коректно попълнена основна информация - приложение 
№1 от Условията за кандидатстване, като: 

- се попълни коректно името на представляващия; 

- се попълни точния код в Сектора на основната икономическа дейност; 

- се попълни  раздел III Индикатори, като Общата стойност на разходите 
и общата стойност на инвестицията се превалутира с курса за 1 евро 
посочен в Наредба 22/2015. /1,9558 лева за 1 евро/. 

2. Да се представи Таблица Приложение №2 /ТДИД/ от Условията за 
кандидатстване, подписана с КЕП; 

3. Да се представят декларации Приложение №1, №2, №3, №4, №5, №6, 
№7, №8, №9, №10,  №11, №12, №13 и  №15 с коректно попълнено име на 
представляващия кандидата; 

4. Да бъдат представени фактури с коректно изписано име на МОЛ-а; 

5. Да се представи коректно попълнен бизнес план (Приложение 11 от 
Условията за кандидатстване), като: 

-  се коригира името на представляващия кандидата; 

-  се уеднаквят сроковете и дейностите в т. 7 План за изпълнение/ дейности 
от Формуляра за кандидатстване и Бизнес плана. 

6. Да се представи запитване за оферта и оферта за изработка на уеб сайт, 
като: 



- се посочи правилната номерация мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за 
неземеделски дейности" от Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Девня - 
Аксаково"; 

- се посочи срок на валидност на представената офертата. 

7. Да се изискат от кандидата запитване за оферти и оферти с правилно 
изписана мярка  - 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" 
от Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Девня - Аксаково"; 

8. Да се представи коректно попълнена декларация за неприложимите 
документи, Приложение №7 от Условията за кандидатстване, като се 
включат: 

- Становище на главния архитект с подробно описание на инвестиционното 
намерение, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж 
(за проектни предложения, които включват разходи за строително-
монтажни работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж 
съгласно Закона за устройство на територията; 
- Подписани техническите спецификации за оборудването и/или 
обзавеждането, включени в проекта.  
9. Да се представи  Формуляр за мониторинг по подмярка 19.2 "Прилагане 
на операции в рамките на стратегии за ВОМР" с попълнена таблица №5. 

Решение 4: От кандидатът по проект „BG06RDNP001-19.126-0003 – Закупуване 
на оборудване и техника за създаване на информационен портал”, да бъде 
поискана следната допълнителна информация и документи: 

1. Да се представи подписана с КЕП Таблица Приложение №2 /ТДИД / от 
Условията за кандидатстване. 

2. Да се представи Решение за преценяване на необходимостта от извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда; 

3. Да се представи коректно попълнен бизнес план (Приложение 11 от 
Условията за кандидатстване), като се уеднаквят стойностите на таблица 3А и 
в двата формата – „.pdf“ и  ".xls". 

4. Данъчна декларация за 2017 година, чрез която да се удостовери, че не е 
спирана дейността на фирмата.  

5. Да се представи декларация, в която да се декларира правилното име на 
доставчика на оборудване и коригирано решение за избор на оферта за 
доставка на оборудване /Контракс АД или Кинтекс АД/. 

6. Да се представи коригиран Формуляр за наблюдение изпълнението на 
дейностите по проекта, като  се отбележи, дали кандидата е участвал с 
проектно предложение програма САПАРД и/или ПРСР 2007-2013 и/или ПРСР 
2014-2020;  

7. Да се представят подписани от кандидата технически спецификации за 
заявеното оборудване.  

8. Да се представи коректно попълнена декларация за неприложимите 
документи, Приложение №7 от Условията за кандидатстване, като се изключат 



"Подписани технически спецификации за оборудването и/или обзавеждането, 
включени в проекта". 

Гласували: „За“ – 3 гласа, „Против“ – няма, „Въздържали се“ – няма. 

  Решението се приема единодушно.   

Решение 5: Комисията приема за коректно подадена ТДИД, когато е 
представена като сканирано копие на оригинала, подписано с КЕП на кандидата, 
чрез функцията „ctificates” на Adobe Acrobat Reader. 

Решение 6: Оценителите, разпределени за извършване ОАСД на проект: 
„BG06RDNP001-19.126-0002 - Изграждане и оборудване на бензиностанция в 
землището на село Изворско, община Аксаково, област Варна“, да преустановят 
работата си по оценка на проектното предложение. 

Решение 7: КППП допуска да бъде поискана повторно допълнителна 
информация и документи от кандидата. Информацията е необходима за коректно 
определяне допустимостта на проектните предложения. 

Решение 8: От кандидатът по проект „BG06RDNP001-19.126-0001 – Изграждане 
на еко селище (глемпинг селище) в землището на с. Въглен, община Аксаково, 
област Варна“, да бъде поискана следната допълнителна информация и 
документи: 

1. Да се представи коректно попълнена Декларация за минимални и 
държавни помощи - приложение №9 от Условията за кандидатстване, 
като: 

- се попълни т.11 от декларацията; 

- в т. 13 правилно се отрази обстоятелството /съгласно т. 16 от Условията 
за кандидатстване/. 

- се декларират и обстоятелствата след т.13 до края на декларацията. 

Решение 9: Проект BG06RDNP001-19.126-0001 – „Изграждане на еко селище 
(глемпинг селище) в землището на с. Въглен, община Аксаково, област Варна“ 
преминава етап административно съответствие и допустимост и 
подлежи на техническа и финансова оценка.  

Решение 10: Проект BG06RDNP001-19.126-0003 „Закупуване на оборудване и 
техника за създаване на информационен портал“ преминава етап 
административно съответствие и допустимост и подлежи на техническа 
и финансова оценка.  

Решение 11: Проект: „Изграждане на еко селище (глемпинг селище) в 
землището на с. Въглен, община Аксаково, област Варна“, с регистрационен № 
BG06RDNP001-19.126-0001 преминава етап техническа и финансова оценка. 
Комисията одобрява проектното предложение и предлага да бъде 
финансирана БФП в размер на 293 212,50 лева.  

Решение 12: Проект: „Закупуване на оборудване и техника за създаване на 
информационен портал“, с регистрационен № BG06RDNP001-19.126-0003 
преминава етап техническа и финансова оценка. Комисията одобрява проектното 



предложение и предлага да бъде финансирана БФП в размер на 30 453,75 
лева.  

 

Взети решения от Комисията за подбор на проектни предложения 

Процедура BG06RDNP001-19.126-S2 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 6.4 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ 

Решение 1: Във връзка с постъпил отказ за участие в работата на Комисията от 
Мария Влайкова Джамбазова – външен експерт–оценител с право на глас, същата 
ще бъде заместена от Диана Динкова Аладжова - Димитрова – външен експерт–
оценител, резервен член, съгласно Заповед №2/02.01.2019 г. 

Решение 2:  Комисията за подбор на проектни предложения да извърши 
проверка на място на терените, предмет на проектните предложения, включени 
в оценителна сесия BG06RDNP001-19.126-S2. Проверката за всяко проектно 
предложение да се извърши в срока за извършване на етап ОАСД, преди 
приключване на оценителните листове от оценителите, съвместно от двамата 
оценители, на които автоматичното разпределение в ИСУН 2020 генерира 
оценителни листи за етап ОАСД. 

Решение 3: КППП допуска да бъде поискана допълнителна информация от 
кандидатите. Информацията е необходима за коректно определяне 
допустимостта на проектните предложения, както и за изготвяне на обективна 
техническа и финансова оценка и няма да доведе до подобряване на тяхното 
качество. 

Решение 4: От кандидатът по проект „BG06RDNP001-19.126-0004 – Модулно 
предприятие за производство на бира и организиране на дегустация“, да бъде 
поискана следната допълнителна информация и документи: 

1. Таблица за допустимите инвестиции и дейности (Приложение №2) във формат 
„pdf” подписана с КЕП; 

2. Декларация, съгласно Приложение № 6 от Наредба 22 от представляващия 
кандидата (Приложение №4) с посочени адрес на седалище на кандидата и адрес 
на управление; 

3. Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ (Приложение № 6) с посочени адрес 
на седалище на кандидата и адрес на управление; 

4. Декларация приложение №7 Неприложими документи, като се премахнат 
следните документи: 

- Декларация за минимални помощи.; 

- Одобрен инвестиционен проект; 

- Разрешение за строеж; 

И се допълнят следните документи: 

- Документ за ползване на сградата/помещението за срок не по-малко от 6 
години, считано от датата на подаване на проектното предложение – в случай на 
кандидатстване за разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, 



оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството и/или 
обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на 
разрешение за строеж съгласно ЗУТ; 

- Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, 
съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява (важи, в 
случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за 
тяхното извършване не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно 
Закона за устройство на територията); 

- Становище на главния архитект с подробно описание на инвестиционното 
намерение, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж (за 
проектни предложения, които включват разходи за строително-монтажни работи 
и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно Закона за 
устройство на територията); 

- Разрешение за поставяне, издадено в съответствие с ЗУТ; - Подписани 
техническите спецификации за оборудването и/или обзавеждането, включени в 
проекта; 

- Документ удостоверяващ, че предприятието отговаря на изискванията за 
хигиена на храните/фуражите и тяхната безопасност, издаден от Българската 
агенция по безопасност на храните /в случай на производство или маркетинг на 
хранителни стоки/фуражи. 

5. Декларация за минимална помощ, съгласно Приложение №9 към Условията за 
кандидатстване; 

6. Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по проекта 
(Приложение №10); 

7. Декларация за липса на изкуствено създадени условия (Приложение №11); 

8. Решение/становище от РИОСВ; 

9. Формуляр за наблюдение изпълнението на дейностите по проекта по мярка 6.4 
„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, като се посочи качеството 
на кандидата микропредприятие или ЗП; 
10. Формуляр за мониторинг по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките 
на стратегии за ВОМР" (Приложение №16) да се посочи правилно приоритета. 
Посочения приоритет не кореспондира с проектното предложение и целите на 
мярката; 
11. Да се представи Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза 
„Технически проект“ или „Работен проект“ в съответствие с изискванията на 
Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г.; 
12. Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице; 
13. Разрешение за строеж. 

Решение 5: Комисията не приема искането за представяне на становище от 
БАБХ относно дейността/инвестицията, като счита, че документът не е необходим 
за този етап от реализиране на проектното дейността/инвестицията; 

Решение 6: От кандидатът по проект „BG06RDNP001-19.126-0005 – Изграждане 
и оборудване на бензиностанция в землището на с. Изворско, община Аксаково, 



област Варна”, да бъде поискана следната допълнителна информация и 
документи: 

1. Приложение №1 Основна информация, раздел IV "Декларативна част" да се 
отбележи "неприложимо" за следния текст: "Предварителните разходи, описани 
в раздел „Допустими разходи“ от Условията за кандидатстване, направени, преди 
сключване на договора за подпомагане, са осъществени при спазване на Закона 
за обществени поръчки (само за кандидати, които се явяват възложители по чл.5 
и 6 от ЗОП)"; 

2. Таблица за допустимите инвестиции и дейности (Приложение №2) да бъде 
представена във формат „xls”; 

3. Коригирана Декларация за минимални помощи Приложение №9 от Условията 
за кандидатстване като се попълнят: 

- т. 11; 

- т. 13 да бъде съобразена със указанията посочени в т.16 от Условията за 
кандидатстване; 

- да бъде попълнена декларацията докрай. 

4. Бизнес план - да се посочи коректна стойност на инвестицията в Таблица 1 на 
бизнес плана във формат pdf; 

5. Информация от кандидата: 

- относно установеното разминаване в посочената в Решението за избор на 
оферта стойност на активите с ДДС на Бокат Боневи ЕООД, която е различна от 
тази в представената оферта; 

- относно разминаване на стойностите в Решението за избор на оферта за Девня 
трейд ООД и представената оферта; 

- наличието на подписите на новите собственици на Решението за избор на 
оферта потвърждава ли избора направен от предишните собственици. 

6. Документ, който удостоверява одобряване на представения инвестиционен 
проект от Главния архитект на Община Аксаково;  

7. Разрешение за строеж.  

Решение 7: Комисията не приема искането за корекции в Таблица 3А от бизнес 
плана, като счита, че документът не е приложим за настоящата процедура, както 
и искането за представяне на подписани техническите спецификации за 
оборудването и/или обзавеждането, включени в проекта, тъй като те са елемент 
на заложените СМР. На същото основание комисията счита, че раздел V от 
бюджета, по отношение на оборудването е попълнен правилно. 

Решение 8: От кандидатът по проект „BG06RDNP001-19.126-0006 – Изграждане 
на туристически павилион за дегустации и продажба на регионални вина”, да 
бъде поискана следната допълнителна информация и документи: 

1. В раздел III. Индикатори на Приложение №1 Основна информация, 
стойностите на индикаторите „общо инвестиции в евро“ и „общо публични 
разходи в евро“ да се превалутират с курса посочен в Условията за 



кандидатстване и Наредба 22/2015. Стойностите на индикаторите да се 
коригират и в т.11 от Формуляра за кандидатстване; 

2. Енергиен сертификат или друг документ изготвен от правоспособно лице с 
който да се докаже намаляването на въглеродни емисии и замърсяване в 
следствие на изпълнението на дейностите по проекта. Документа се изисква за 
доказване на заявените точки в Приложение №1 "Основна информация" - В 
раздел II Критерии за оценка и тяхната тежест кандидата по критерии I. Проекти, 
включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“, в т. ч. и за 
технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане 
на директива 2009/125/ЕС). 

3. Документ, издаден от обслужващата банка, че кандидатът е титуляр на 
банковата сметка, по която ще бъде преведена финансовата помощ, получена по 
реда на настоящата Процедура; 

4. Да се изисиска допълнително предстаяне на коригирана декларация 
Приложение №7, като се включи документа по т. 15 от оценителния лист - 
решение за ОВОС. От декларацията да се премахне документа "Подписани 
техническите спецификации за оборудването и/или обзавеждането, включени в 
проекта"; 

5. Декларация за минимална помощ, съгласно приложение №9 към Условията за 
кандидатстване с попълнена т.16. 

6. Коригиран бизнес план с попълнени в т.2 "Предпроектно проучване", стр.29 от 
документа представен в формат "pdf"" информация за: 

- Преимущества на кандидата пред конкурентите. Предимства на предлаганите 
продукти/ услуги; 

- Сравнение с цените на конкурентите. Източници, на които се базира 
информацията на кандидата; 

7. По още две оферти за генератор и доставка на климатик /от предоставените 
от кандидата решения за избор оферта е видно че има представени оферти за 
посочените разходи/; 

8. Решение за избор на оферта за модулна конструкция; 

9. Разрешение за поставяне, издадено в съответствие с ЗУТ. 

Решение 9:  

Комисията приема за коректно подадена ТДИД, когато е представена като 
сканирано копие на оригинала, подписано с КЕП на кандидата, чрез функцията 
„ctificates” на Adobe Acrobat Reader. 

Решение 10: Проект BG06RDNP001-19.126-0004 – „Модулно предприятие за 
производство на бира и организиране на дегустация“ не отговаря на критериите 
за Административно съответствие и допустимост и представената от кандидата 
документация не гарантира законосъобразното и технически издържано 
изпълнение на предвидените в проектното предложение дейности, поради което 
не преминава етап административно съответствие и допустимост. 



Решение 11: Проект BG06RDNP001-19.126-0005 „Изграждане и оборудване на 
бензиностанция в землището на с. Изворско, община Аксаково, област Варна“ 
преминава етап административно съответствие и допустимост и 
подлежи на техническа и финансова оценка.  

Решение 12: Проект BG06RDNP001-19.126-0006 „Изграждане на туристически 
павилион за дегустации и продажба на регионални вина“ преминава етап 
административно съответствие и допустимост и подлежи на техническа 
и финансова оценка.  

Решение 13: Комисията възлага на председателя да извърши корекция в секция 
11 на подаденото в ИСУН 2020 проектно предложение с регистрационен № 
BG06RDNP001-19.126-0006, като въведе декларираните от кандидата стойности 
за индикаторите.  

Решение 14: Проект: „Изграждане и оборудване на бензиностанция в 
землището на с. Изворско, община Аксаково, област Варна“, с регистрационен № 
BG06RDNP001-19.126-0005 преминава етап техническа и финансова оценка. 
Комисията одобрява проектното предложение и предлага да бъде 
финансирана БФП в размер на 293 255,71 лева.  

Решение 15: Проект: „Изграждане на туристически павилион за дегустации и 
продажба на регионални вина“, с регистрационен № BG06RDNP001-19.126-0006 
преминава етап техническа и финансова оценка. Комисията одобрява проектното 
предложение. 

Решение 16: За да приложи една от двете хипотези, Комисията да осъществи 
комуникация с кандидата, като предложи избор на една от двете хипотези и 
уведоми кандидата, че при избор на втората хипотеза е необходимо да представи 
и следните допълнителни документи: 

 Коригирана Основна информация за проектното предложение (Приложение 
1); 

 Коригирана Таблица за допустимите инвестиции и дейности (Приложение 
2); 

 Коригиран Бизнес план (Приложение 12) 

 Коригиран Формуляр за наблюдение (Приложение 15) 

Решение 17: Комисията прекратява заседанието без да бъде извършено 
класиране. Класиране ще бъде извършено на следващо заседание след 
осъществяване на комуникация с кандидата. 

Решение 18: Комисията възлага на Председателя да извърши служебно 
необходимите корекции в раздел 5, 6 и 11 от подаденото в ИСУН 2020 проектно 
предложение, като отрази избрания от кандидата интензитет и свързаните с него 
стойности. 

 

 

 


