
Взети решения от Комисията за подбор на проектни предложения 

Процедура BG16RFOP002-2.021 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Капацитет за 
растеж на МСП“ – първи краен срок за кандидатстване 

Решение 1:  Въпреки допуснатите пропуски при представянето на бизнес 
плановете приложени към подадените проекти, те съдържат необходимата 
информация за извършване на Техническа и финансова оценка. Комисията 
приема, че приложените бизнес планове към проектите са редовно подадени и 
съответстват на Условията за кандидатстване. 

Решение 2: КППП допуска да бъде поискана допълнителна информация от 
кандидатите и ако е допусната техническа грешка, съответната декларация да се 
представи с коректно посочени обстоятелства. 

Решение 3: За проект „BG16RFOP002-2.021-0001 - Модернизиране на 
производствения процес, повишаване на производствения капацитет и 
увеличаване на експорта на Попчев стоун дизайн ЕООД, чрез закупуване на ново 
оборудване в база с. Слънчево“, от кандидатът да бъдат поискани следната 
допълнителна информация и документи: 

1. Допълнителна информация, относно декларираните обстоятелства в т.1 от 
Декларацията по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от 
Европейските структурни и инвестиционни фондове (Приложение №2) и ако 
следва, коректно попълнена, подписана и датирана декларация с датата на 
представяне на допълнително изисканата информация; 

2. Счетоводен баланс за 2017г.; 

3. Допълнителна информация, относно представеното оторизационно писмо на 
фирма „Светльо 68“ ООД и представената оферта от фирма „Светльо 68“ ЕООД, 
по отношение на това дали е допусната техническа грешка в превода на 
оторизационното писмо или фирма „Светльо 68“ ООД и фирма „Светльо 68“ ЕООД 
са две различни юридически лица; 

4. Счетоводна политика на кандидата, изготвена съгласно приложимите 
счетоводни стандарти; 

5. Сертификат за въведения стандарт ISO 5001:2011. 

Решение 4: За проект „BG16RFOP002-2.021-0002 - Подобряване на 
производствения капацитет и управлението на бизнес процесите в „НОРД“ АД“, 
от кандидатът да бъдат поискани следната допълнителна информация и 
документи: 

1. Допълнителна информация, относно това кой има право да представлява 
"НОРД"АД и по какъв начин: заедно, заедно и поотделно или само поотделно; 

2. Допълнителна информация, относно правния статут на НОРД ФИНАНС – ООД 
или ЕООД; 

3. Допълнителна информация, относно вида на предприятие "НОРД" АД – „малко“ 
или „средно“ и коректно попълнена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 
4 от Закона за малките и средните предприятия подписана и датирана с датата 
на представяне на допълнително изисканата информация; 



4. Счетоводна политика на кандидата. 

Решение 5: Комисията счита, че допуснатата грешка в оценителният лист на 
инж. Светослав Йорданов Добрев е от технически характер и не е необходимо 
анулиране на оценителния лист. Комисията приема оценката за приключена, а 
резултата за положителен – оценяваното проектно предложение преминава етап 
Административно съответствие и допустимост за последваща Техническа и 
финансова оценка. 

Решение 6: Проект „BG16RFOP002-2.021-0001 - Модернизиране на 
производствения процес, повишаване на производствения капацитет и 
увеличаване на експорта на Попчев стоун дизайн ЕООД, чрез закупуване на ново 
оборудване в база с. Слънчево“ преминава етап административно 
съответствие и допустимост и подлежи на техническа финансова 
оценка.  

Решение 7: Проект „BG16RFOP002-2.021-0002 - Подобряване на 
производствения капацитет и управлението на бизнес процесите в „НОРД“ АД“ 
преминава етап административно съответствие и допустимост и 
подлежи на техническа финансова оценка.  

Решение 8: Проект: „Модернизиране на производствения процес, повишаване 
на производствения капацитет и увеличаване на експорта на Попчев стоун 
дизайн ЕООД, чрез закупуване на ново оборудване в база с. Слънчево“, с 
регистрационен № BG16RFOP002-2.021-0001 преминава етап техническа и 
финансова оценка. Комисията одобрява проектното предложение и предлага да 
бъде финансирана БФП в размер на 218 700,00 лева.  

Решение 9: Проект „Подобряване на производствения капацитет и 
управлението на бизнес процесите в „НОРД“ АД“, с регистрационен №  
BG16RFOP002-2.021-0002 преминава етап техническа финансова. Комисията 
одобрява проектното предложение и предлага да бъде финансирана БФП в 
размер на 246 060,00 лева. 

Решение 10:  В съответствие с констатираното несъответствие по подточка 1 
на т.4 „Констатации и препоръки“ от Доклада за предварителен контрол 
на оценителния доклад, от кандидата с проектно предложение рег. № 
BG16RFOP002-2.021-0001 да бъде поискано: Декларация от 
производител/оторизационно писмо от първи доставчик/договор за търговско 
представителство между производител и първи доставчик или друг относим 
документ, от който да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на 
оферта от производител или първи доставчик. 

Решение 11:  Показател А на критерий 3. „Изменение на средните 
генерирани приходи от износ, в следствие на инвестицията по проекта 
(N, N+1, N+2, N+3)“ от раздел III. „Ефект от изпълнението на проекта“, 
се изчислява, като се използват данните от табл. 6. 

Решение 12: Показател В на критерий 4. „Повишаване на ефективността 
на производствените разходи (N+1, N+2, N+3)“ от раздел III. „Ефект от 
изпълнението на проекта“ се изчислява за периода 2015 – 2017г. 



Решение 13: Проект „BG16RFOP002-2.021-0001 - Модернизиране на 
производствения процес, повишаване на производствения капацитет и 
увеличаване на експорта на Попчев стоун дизайн ЕООД, чрез закупуване на ново 
оборудване в база с. Слънчево“ преминава етап административно 
съответствие и допустимост и подлежи на техническа финансова 
оценка.  

Решение 14: Проект „BG16RFOP002-2.021-0002 - Подобряване на 
производствения капацитет и управлението на бизнес процесите в „НОРД“ АД“ 
преминава етап административно съответствие и допустимост и 
подлежи на техническа финансова оценка.  

 

Процедура BG16RFOP002-2.021 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Капацитет за 
растеж на МСП“ – втори краен срок за кандидатстване 

Решение 1:  Декларациите са представени с което е изпълнено условието за 
административно съответствие. 

Решение 2: За проект „BG16RFOP002-2.021-0003 – Подобряване на 
конкурентноспособността и развитие на капацитета за растеж в фирма 
„Трафикбилд“ ЕООД, чрез закупуване на ново производствено оборудване и 
въвеждане на ИКТ система за управление на бизнеса“, от кандидатът да бъде 
поискана следната допълнителна информация и/или документи: 

1. Допълнителна информация, относно декларираните обстоятелства в 
декларациите за произход на продукта по т.11, подраздел I, раздел I на 
Приложение №14, като кандидатът трябва да уточни дали технологичната 
линия и софтуерния продукт вече са придобити, внедрени и са в 
експлоатация; 

2. Коректно попълнени декларации от производител/оторизационно писмо от 
първи доставчик/договор за търговско представителство между 
производител и първи доставчик или друг относим документ, за 
технологичната линия и софтуерния продукт, ако допълнителната 
информация изисква това. 

Решение 3:   

За проект „BG16RFOP002-2.021-0003 – Подобряване на конкурентноспособността 
и развитие на капацитета за растеж в фирма „Трафикбилд“ ЕООД, чрез 
закупуване на ново производствено оборудване и въвеждане на ИКТ система за 
управление на бизнеса“, от кандидатът да бъдат поискани следните документи: 

1. Коректно попълнена Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от 
Закона за малките и средните предприятия – по образец (Приложение 
№4.1) към Условията за кандидатстване. 

Решение 4: Проект „BG16RFOP002-2.021-0003 – Подобряване на 
конкурентноспособността и развитие на капацитета за растеж в фирма 
„Трафикбилд“ ЕООД, чрез закупуване на ново производствено оборудване и 
въвеждане на ИКТ система за управление на бизнеса“ преминава етап 



административно съответствие и допустимост и подлежи на техническа 
финансова оценка.  

Решение 5: Проект: „Подобряване на конкурентноспособността и развитие на 
капацитета за растеж във фирма "Трафикбилд" ЕООД, чрез закупуване на ново 
производствено оборудване и въвеждане на ИКТ система за управление на 
бизнеса“, с регистрационен № BG16RFOP002-2.021-0003 преминава етап 
техническа и финансова оценка. Комисията одобрява проектното предложение и 
предлага да бъде финансирана БФП в размер на 334 728,00 лева. 

 

 


