
МАСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ О Б Щ И Н И М О М Ч И Л Г Р А Д И КРУМОВГРАД" 

ОДОБРИЛ: / \ ь 
/ №/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:..,. 

/М. ИБРЯМ/ 

ДОКЛАД 
ЗА 

ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 
КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 

ВС05М<ОР001- 1.042 „ МИГ- ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД-
ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА" 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

1. Лица, участващи в процедурата по оценяване; 
2. Хроио гсогия; 
3. Оценк а и коренспонденция; 
4. Заклто чение; 
5. Спиалс на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по  

реда т:з тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ,  
която да бъде предоставена за всеки от тях; 

6. Списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали 
оценя] аието, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното 
класи1 

7. Списъ 
1ане; 
к на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за 

ОТХВЪ1 

8. Списъ 
шянето им; 
к на отгелените по време на оценката проектни предложения; 

9. Подпи си. 
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1.Лииа, участващи в процедурата по оценяване 

Съгласно за :овед №29/16.08.2018 на председателя на УС на МИГ- общини 
Момчилгра;, и Крумовград, състава на комисията е както следва: 

] 
1. ЕРГЮН дХМЕД ФЕЙЗИ - Председател на КППП, член на колективния върховен орган 
на МИГ, без лраво на глас, Квалификация - Социални, стопански и правни науки, профил 
Финанси 

2. ХАЛИЛ 1 ГАЛИ ХАЛИЛ - Секретар на КППП, член на екипа на МИГ, без право на глас, 
Квалификащ л - Технически науки, профил Машинен инженер, експерт прилагане на мерки 
от СВОМР. 

3. Членове г а КППП с право на глас: 

КАРАМФИЛКА АНГЕЛОВА ТЮРДИЕВА- външен експерт - оценител / с право на 
глас/, по при: гагане на мерки от СВОМР 

Квалификац -:я - Учредяване на събирателно и командитно дружество. 

СОНЯ МА^ ИНОВА АНГЕЛОВА - външен експерт - оценител / с право на глас/, по 
прилагане на мерки от СВОМР 

Квалификац :я - Социални, стопански и правни науки, направление - Икономика, 
Технически I ауки - направление Електротехника, елестроника и автоматика. 

ДАНИЕЛА АСЕНОВА САЛКИНА - външен експерт - оценител / с право на глас/, по 
прилагане на мерки от СВОМР 

Квалификация - Технически науки, профил Комуникационна и компютърна техника. 

Резервни чл анове на КППП: 
АЛИЗАН Н1 [ХАТ ЯХОВА - външен експерт -
мерки от СВ( 1'МР 

оценител / с право на глас/, по прилагане на 

Квалификащ л - Социални, стопански и правни науки, профили: финанси, администрация и 
управление. I 

ЛЕЙЛА Ю1\ [ЕР КАРАИБРЯМ - външен експерт - оценител, по прилагане на мерки от 
СВОМР 
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Квалификац: ш - Технически науки, профил Инженер-химик. 

НЕБАХАТ 1 &ЕИМ ЮСЕИН - външен експерт - оценител / с право на глас/, по прилагане 
на мерки от СВОМР , член на Върховния орган на СНЦ"МИГ- общини Момчилград и 
Крумовград; 

Квалификац: ш - Социални, стопански и правни науки, профили: икономика и финанси. 

Наблюдател л по реда на чл.15, ал.1 от ПМС №162/2016 г.: 

1 .ЗОЯ ИВА1ГОВА КАУКОВА-ИВАНОВА - държавен експерт в отдел „Предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ", ГД ЕФМПП; 

2. СВЕТЛА1 [А ВЕЛКОВА МИНЕВА - главен експерт в отдел „Верификация - Южен", ГД 
ЕФМПП. 

2. Хронолог чя: 

№ по ред на 1аседания Дата 
1-во заседан] е/подготвително/ 20.08.2018 г. 
2-во заседан] е/неприсъствено/ 14.09.2018 г. 
3-то заседан! •е 28.09.2018 г. 

3.Оценка и ь зреспонденция: 

Проце пурата за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна 
финансова п:мощ ВО05М9ОР001- 1.042 „МИГ- общини Момчилград и Крумовград -
обучения за заети лица" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" е 
обявена на ! 0.07.2018 г. със заповед №24/21.06.2018 г. на Председателя на УС на 
СНЦ"Местна инициативна група - общини Момчилград и Крумовград" с три крайни срока 
за кандидатстване. Първият краен срок за кандидатстване е до 17.00 ч. на 10.08.2018 г., , 
втория при наличие на остатъчен финансов ресурс след първия прием е до 28.12.2018 г., 
17.00 ч. и трети срок при наличие на финансов ресурс след втория прием е до 15.05.2018 г., 
17.00 ч. Общият размер на БФП по процедурата е 200 000,00 лева. 

Оценката ] »а подадените по процедурата проектни предложения стартира с провеждане на 
въвеждащо обучение с участието на председателя на комисията, секретаря, членовете с 
право на ГЛЕС от комисията и наблюдателите от страна на УО. Халил Халил, който е 
отговорен еьсперт по процедурата, както и секретар на КППП запозна членовете на 
комисията с ' "гхните права и задължения, с правилата за работата на оценителната комисия, 
с особеност! те на процедурата за предоставяне на БФП /цели, индикатори, бюджет, 
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критерии за г опустивмост на кандидатите, дейностите, разходите и др./, както и с етапите на 
оценка. 
В срока прех виден в Обявата за първия прием по процедурата, а именно до 17.00 часа на 
15.08.2018 г. в системата на ИСУН 2020 са получени и регистрирани следните проектни 
предложения 

, 
Рег. № 
предложени 

на проектното Име на кандидата Дата на 
регистрация 

ВО05М9ОР( Ю1-1.042-0001 „КРУМИЦА" АД(ЕИК 108006497) 14.08.2018 г., 
09:53 

ВО05М9ОР1 Ю1 -1.042-0002 НАР ООД (ЕИК 108681434) 14.08.2018 г., 

13:37 

ВО05М9ОР1 Ю1-1.042-0003 НАР ООД (ЕИК 108681434) 14.08.2018 г., 

15:39 

ВО05М9ОР1 Ю1-1.042-0004 РОДОПСТРОИ - 97 ООД(ЕИК 
108034169) 

14.08.2018 г., 

16:00 

ВО05М9ОР1 Ю1-1.042-0005 РОДОПСТРОИ - 97 ООД(ЕИК 
108034169) 

14.08.2018 г., 

16:24 

Съгласно 23.3 от Условията за кандидатстване по процедурата всеки кандидат може да 
подаде само едно проектно предложение по настоящата процедура за набиране на 
предложения В случай, че кандидат е подал повече от едно проектно предложение, то до 
оценка ще 61 де допуснато само последното, по време на подаване, проектно предложение, 
освен ако не <: оттеглено от страна на кандидата. 

Във връз! а с горното обстоятелство до оценка се допускат следните проектни 
предложения по реда на тяхното постъпване: 

Рег. № 
предложени 

на проектното Име на кандидата Дата на 
регистрация 

ВО05М9ОР1 Ю1-1.042-0001 „КРУМИЦА" АД(ЕИК 108006497) 14.08.2018 г., 
09:53 

ВО05М9ОР1 Ю1-1.042-0003 НАР ООД (ЕИК 108681434) 14.08.2018 г., 

15:39 

ВО05М9ОР1 Ю1-1.042-0005 РОДОПСТРОИ - 97 ООД(ЕИК 
108034169) 

14.08.2018 г., 
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• 

16:24 

Председател; 
подадените п 
към автомата 
Всеки един п 
оценка. За оп 
генерира сле^ 

т и секретарят на комисията чрез системата ИСУН 2020 извършиха преглед на 
юоектни предложения и създадента оценителна сесия, след което пристъпиха 
чно разпределение на проектните предложения. 
:юект се оценява от по двама оценители с право на глас на всеки етап на 
шка на АСД на проектните предложения системата ИСУН 2020 автоматично 
ното разпределение: 

Рег. № 
предложени 

на проектното Име на кандидата Оценители 

ВО05М9ОР< Ю1-1.042-0001 „КРУМИЦА" АД(ЕИК 108006497) 

Соня Ангелова 

Карамфилка 
Тюрдиева 

ВО05М9ОР1 01-1.042-0003 НАР ООД (ЕИК 108681434) 

Даниела Салкина 

Соня Ангелова 

ВО05М9ОР1 01-1.042-0005 РОДОПСТРОИ - 97 ООД(ЕИК 
108034169) Даниела Салкина 

Соня Ангелова 

Системг та ИСУН 2020 генерира оценителен лист за съответния оценител и проектното 
предложение въз основа на въведените в процедурата оценителни таблици. В процеса на 
оценката т проектните предложения оценителите извършиха проверка, относно 
формалното I гьотвествие на проектните предложения и на допустимостта на кандидатите и 
проектните д:ейности, съгласно документите по чл.42, ал.З на ПМС 161 от 4 юли 2016 г. 
Експертите оценители проверяваха за съответствие на проектното предложение с 
критериите, описани в Условията за кандидатстване, като ги оценяват с „ДА", „НЕ" или 
„Неприложиг ю". 

При изв ьршената оценка на етап административно съотвествие и допустимост в 
подадените т :и проектни предложения са установени следните нередовности, както следва: 

Рег. № на Име на Установени неясноти и необходима допълнителна 
проектното кандидата информация/документи 
предложен! е 
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ВС05М9ОР0С 
1.042-0001 

„КРУМИЦА" 
АД(ЕИК 
108006497) 

1. Установено е, че в представения счетоводен 
баланс на предприятието за периода 01.01.2018 
г. - 31.07.2018 г. не са попълнени всички 
раздели, липсват данни, което не позволява 
коректно да се оцени финансовия капацитет на 
кандидата. 

- Да се представи коректно попълнен 
счетоводен баланс на предприятието за 
периода от 01.01.2018 г. до последната дата на 
месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, 
т.е. до 31.07.2018 г. Да се има предвид, че 
финансовите отчети трябва да отговарят на 
изискванията на чл. 25 от Закона за 
счетоводството. Финансовите отчети се 
подписват от ръководителя на предприятието и 
физическото лице, което е съставило финансовия 
отчет, или от представляващия и/или 
управляващия счетоводното предприятие, когато 
финансовият отчет е съставен от счетоводно 
предприятие. Във финансовите отчети се посочва 
името на лицето и се поставят печатът на 
предприятието и печатът на счетоводното 
предприятие. 

ВО05М9ОР 
1-1.042-000: 

Ю НАР ООД 
(ЕИК 
108681434) 

1. Установено е, че в секция 8 „Индикатори" от 
Формуляра за кандидатстване е констатирано, че 
липсват индикаторите за изпълнение. 
- Да се представи разяснение, относно липсата на 
индикаторите за изпълнение в подаденото проектно 
предложение; 

2. Установено е, че Приложение II I - Декларация за 
минимални и държавни помощи в точки 10 и 11 от 
декларацията не са коректно попълнени; 
- Да се представят коректно попълнена Декларация за 
минимални и държавни помощи - Приложение I I I ; 

3. Установено е, че в секция 12 „Прикачени 
електронно попдписани документи" представеният 
счетоводен баланс на предприятието е за периода 
01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 
- Да се представи счетоводен баланс на предприятието 
за периода от 01.01.2018 г. до последната дата на 
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месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, т.е до 
31.07.2018 г. 

ВО05М9ОР 
1-1.042-000] 

:о РОДОПСТРОИ 
- 97 ООД(ЕИК 
108034169) 

1 .Установено е, че в секция 8 „Индикатори" от 
Формуляра за кандидатстване е констатирано, че 
липсват индикаторите за изпълнение. 
- Да се представи разяснение, относно липсата на 
индикаторите за изпълнение в подаденото проектно 
предложение ; 

2. Установено е, че в секция 12 „Прикачени 
електронно попдписани документи" представеният 
счетоводен баланс на предприятието е за периода 
01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.; 
- Да се представи счетоводен баланс на предприятието 
за периода от 01.01.2018 г. до последната дата на 
месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, т.е до 
31.07.2018 г. 

По време на : 1звършване на оценка на етап АСД, с кандидатите се осъществи следната 
комуникация: 

Рег. № на 
проектното 
предложен! ве 

Име на кандидата Дата на 
изпращане 
на въпрос 

Срок на отговор Дата на отговор на 
въпрос 

ВС05М9ОР :о 
1-1.042-000: 

„КРУМИЦА" АД 
(ЕИК 108006497) 

31.08.2018 
г. 

07.09.2018 г. 05.09.2018 г. 

ВО05М9ОР :о 
1-1.042-0004 

НАР ООД 

(ЕИК 108681434) 

30.08.2018 
г. 

06.09.2018 г. 05.09.2018 г. 
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ВО05М9ОГ РОДОПСТРОИ - 97 30.08.2018 06.09.2018 г. 05.09.2018 г. 
1-1.042-000 . > ООД(ЕИК г. 

108034169) 

След пол>чаване на допълнителната информация/разяснения/документи от кандидатите в 
системата на ИСУН 2020. оценителната комисия констатирано следното: 

Рег. № иа 
проектното 
предложен -: 

е 

Име на 
кандидата 

Представени/Непредставени 

ВО05М9ОР) 
01-1.042-
0001 1 

„КРУМИЦА" 
АД (ЕИК 
108006497) 

Предоставените информация /документи доказаха, че 
проектното предложение и кандидатът отговарят на критериите 
за преминаване на етапа на ОАСД. 

ВО05М9ОР ' 
01-1.042-
0003 

НАР ООД 

(ЕИК 
108681434) 

Предоставените информация /документи доказаха, че 
проектното предложение и кандидатът отговарят на критериите 
за преминаване на етапа на ОАСД. 

ВО05М9ОР :• 
01-1.042-
0005 

РОДОПСТРОИ 
- 97 ООД(ЕИК 
108034169) 

Предоставените информация /документи доказаха, че 
проектното предложение и кандидатът отговарят на критериите 
за преминаване на етапа на ОАСД 

След ] юлучена пояснителна информация от кандидатите НАР ООД и РОДОПСТРОИ 
- 97 ООД, ка :;аеща индикаторите за изпълнение, председателят на комисията извърши 
служебно пр: гсъединяване на индикаторите в ИСУН 2020 към проектните предложения, 
както следва 

за кандидати НАР ООД : 

Наименован! е на индикатора: Заети участници, вкл. самостоятелно заети над 54 г. 

Вид индикат ор: Специфичен за програмата индикатор 

Тенденция: Увеличение 

Тип: Изпълнзше 

Мярка: Брой 

Отчитане с н 1трупване:Не 

Целева стойг зет с натрупване: Не 

Базова стойн :>ст общо: 0.00 

Целева стош зет общо: 10.00 
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Източник на информация: Бенефициент/Справка на сключени трудови договори в „НАР"' 
ООД от риге ггъра на дружеството - издадена от фирмата бенефициент 

Наименован! 
по-ниско об 

2 на индикатора: Заети участници, вкл. самостоятелно заети, със средно и 
1азование (под 18СЕБ 4) 

Вид индика! вр: Специфичен за програмата индикатор 

Тенденция: "5 величение 

Тип: Изпълн мие 

Мярка: Брой 

Отчитане с н 1трупване:Не 

Целева стой! зет с натрупване: Не 

Базова стойн ;>ст общо: 0.00 

Целева стош зет общо:37.00 

Източник на 
ООД от реги 

ннформация: Бенефициент/Справка на сключени трудови договори в „НАР" 
л"ъра на дружеството - издадена от фирмата бенефициент 

за кандидат 1 РОДОПСТРОИ - 97 ООД : 

Наименоваш е на индикатора: Заети участници, вкл. самостоятелно заети над 54 г. 

Вид индика: зр: Специфичен за програмата индикатор 

Тенденция: "5 величение 

Тип: Изпълн зше 

Мярка: Брой 

Отчитане с н арупване:Не 

Целева стош зет с натрупване: Не 

Базова стойн. зет общо: 0.00 

Целева стош ост общо: 10.00 

Източник на \ 
„Родопстой" 

информация: Бенефициент/Справка на сключени трудови договори в 
ЗОД от регистъра на дружеството - издадена от фирмата бенефициент 

Наименован) 1 
по-ниско об : 

Сдружение , 
гр.Мо/ ? 

е на индикатора: Заети участници, вкл. самостоятелно заети, със средно и 
азование (под 18СЕБ 4) 

Наименован) 1 
по-ниско об : 

Сдружение , 
гр.Мо/ ? 
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Вид индикатор: Специфичен за програмата индикатор 

Тенденция: "Ь величение 

Тип: Изпълнение 

Мярка: Брой 

Отчитане с н ггрупване:Не 

Целева стоик ост с натрупване: Не 

Базова стойн :ст общо: 0.00 

Целева стоик ост общо:36.00 

Източник на -щформация: Бенефициент/Справка на сключени трудови договори в 
„Родопстой"' ООД от регистъра на дружеството - издадена от фирмата бенефициент 

С приключване на оценителните листове от страна на оценителите на етап АСД, 
Председател; г на комисията извърши Обобщена оценка на АСД на 07.09.2018 г.. На 
следващ етап на ТФО преминаха следните проектни предложения: 

Рег. № на п зоектното Име на кандидата 
предложеш [е 
ВО05М9ОР' 01-1.042-0001 „КРУМИЦА" АД (ЕИК 108006497) 

ВО05М9ОР ГО 1-1.042-0003 НАР ООД 

(ЕИК 108681434) 

ВО05М9ОР 01-1.042-0005 РОДОПСТРОИ - 97 ООД(ЕИК 108034169) 

На 0''.09.2018 г. председателят и секретарят на комисията пристъпиха към 
последващо автоматичното разпределение на оценителите за извършване на Техническа и 
финансова о ;енка в ИСУН 2020. Системата разпредели оценителите с право на глас за 
оценка на до) гуснатите за ТФО проектни предложения по следния начин: 

I , 
Рег. № на проектното Име на кандидата Оценители 
предложени г 
ВО05М9ОР :01-1.042-0001 „КРУМИЦА" АД(ЕИК 108006497) Даниела Салкина 

|

Карамфилка 
Тюрдиева 

ВО05М9ОР 101-1.042-0003 " НАР ООД (ЕИК 108681434) " Карамфилка 
Тюрдиева 
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Соня Ангелова 

ВО05М9ОР 001-1.042-0005 РОДОПСТРОИ - 97 ООД(ЕИК 
108034169) 

Даниела Салкина ВО05М9ОР 001-1.042-0005 РОДОПСТРОИ - 97 ООД(ЕИК 
108034169) 

Соня Ангелова 

За ус::ешното приключване на оценката на подадените проектни предложения по 
процедура N ВО05М9ОР001- 1.042,, МИГ- общини Момчилград и Крумовград - обучения за 
заети лица" з за по коректна оценка на постъпилите проектни предложения, на етап ТФО 
възникна необходимост Комисията за подбор на проектните предложения да получи 
пояснителна информация по отношение на заложените дейности от кандидатите „НАР" 
ООД и „Ро а,опстрой-97"ООД. На основание чл.13, ал.5 от Правилата за работа на 
оценителнат I комисия по настоящата процедура и с цел уеднаквяване и равнопоставеност на 
предоставените данни и за по - добра съпоставимост на кандидатите, по предложение на 
Председател'! на КППП на 14.09.2018 г. се свика неприсъствено заседание при следния 
дневен ред: 

1. Вземане на решение от страна на оценителите за изискване на допълнителни 
пояснителна информация от кандидатите НАР ООД и РОДОПСТОЙ - 97 ООД, 
съ :>тветно за дейности: 
- '"Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот в 
"Рар"ООД 
- .,Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот в 
"Р :.допстрой-97"ООД. 

Комуникаци па между оценителите в Неприсъственото заседание се проведе по 
електроннит: им пощи чрез изпращане на проект на решение изготвено от Председателя на 
КППП, с изричното указание, оценителите с право на глас да гласуват предложеното 
решение с Д1 или не в конкретни срокове. На 14.09.2018 г. тримата оценители с право на 
глас - Каралфилка Ангелова Тюрдиева, Соня Малинова Ангелова и Даниела Асенова 
Салкина вър -:аха отговор в необходимия срок по ел. поща, като дадоха положителен отговор 
за съгласие га вземане на следното: 

РЕШЕНИЕ 1 

В случай, Ч'! оценителите нямат достатъчна яснота, относно стойността на бюджетните 
разходи Комисията за подбор на проектни предложения да изисква допълнителна 
пояснителна информация от кандидата „НАР" ООД за дейност: "Осигуряване на достъп до 
иновативни форми за учене през целия живот в "Нар"ООД" и от кандидата„Родопстрой 97" 
ООД за дейг ост „Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот в 
"Родопстрой -97"ООД. Информацията е необходима в случай на необходимост от редукции 
в бюджета н I проектното предложение.Срокът за предоставяне на отговор не може да е по 
кратък от е,ша седмица и представената пояснителна информация не може да води до 
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подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване принципите по 
чл.29. ал. 1 ,т 1 и 2 от ЗУСЕСИФ 

Вт з връзка с взетото решение бяха прекъснати оценителните листове на 
оценителите, оценяващи проектните предложения на кандидатите НАР ООД и 
РОДОПСТРЗИ - 97 ООД. До двамата кандидати бяха подготвени и изпратени писма с 
искане за пр гдетавяне на допълнителна пояснителна информация със следното съдържание: 

Рег. № 
проектнот 
предложен 

на 
! 

не 

Име на 
кандидата 

Установени неясноти и необходима допълнителна 
пояснителна информация 

ВО05М9О1 
1-1.042-00С 

30 
т 
_) 

НАР ООД 
(ЕИК 
108681434) 

1 .Установено е, че дейност 2 «Осигуряване на достъп до 
иновативни форми за учене през целия живот в 
"НАР"ООД", която включва интерактивни методи на 
обучение не е подробно описана. 

- Да се представи пояснение какво представляват 
интерактивните методи на обучение, какви са видовете 
разходи, необходими за изпълнението на дейността, как е 
формирана стойността на разходите - минимални 
технически спецификации, пояснения и единични цени, 
позволяващи да се прецени дали заложените стойности са 
планирани в съответствие с разходите, предвидени по 
дейността и дали всички разходи съответстват изцяло на 
дейностите, предвидени за изпълнението им, както и за да 
се прецени, дали заложената дейност отговаря на 
потребностите на целевите групи по проекта. 

ВС05М9О1 
1-1.042-000 

30 
5 

РОДОПСТРОИ 
- 97 ООД(ЕИК 
108034169) 

1 .Установено е, че дейност 2 «Осигуряване на достъп до 
иновативни форми за учене през целия живот в 
"РОДОПСТРОИ - 97"ООД, която включва интерактивни 
методи на обучение не е подробно описана. 

- Да се представи пояснение какво представляват 
интерактивните методи на обучение, какви са видовете 
разходи, необходими за изпълнението на дейността, как е 
формирана стойността на разходите - минимални 
технически спецификации, пояснения и единични цени, 
позволяващи да се прецени дали заложените стойности са 
планирани в съответствие с разходите, предвидени по 
дейността и дали всички разходи съответстват изцяло на 
дейностите, предвидени за изпълнението им, както и за да 
се прецени, дали заложената дейност отговаря на 
потребностите на целевите групи по проекта. 
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Дати на и: пращане на въпроси към кандидатите, срокове за отговори и дати на 
отговори от страна на кандидатите: 

Рег. № 
проектнот 
предложен 

на 

ле 

Име на кандидата Дата на 
изпращане на 
въпрос 

Срок на 
отговор 

Дата на отговор на 
въпрос 

ВО05М9О1 
1-1.042-00С 

"00 НАР ООД 

(ЕИК 108681434) 

14.09.2018 г. 21.09.2018 г. 21.09.2018 г. 

ВО05М9О1 
1-1.042-00С 

СО 
5 

РОДОПСТРОИ - 97 
ООД(ЕИК 
108034169) 

14.08.2018 г. 21.09.2018 г. 21.09.2018 г. 

На 28.09 2018 г. година се проведе заседание на Комисията за подбор на проектни 
предложени Е по процедура за предоставяне на безвъмездна финансова помощ 
№ВО05М9С Р001- 1.042., МИГ- общини Момчилград и Крумовград - обучения за заети 
лица", на ко :то присъстваха: 

I 
1. Ергю з Ахмед Фейзи - Председател на КППП, без право на глас; 
2. Хали : Сали Халил - Секретар на КППП, без право на глас; 
3. Кара] '_филка Ангелова Тюрдиева - външен експерт - оценител / с право на глас/; 
4. Соня Малинова Ангелова - външен експерт - оценител / с право на глас/; 
5. Дани ;ла Асенова Салкина - външен експерт - оценител / с право на глас/; 

Председа телят на комисията - г-н Ергюн Фейзи представи на оценителите от комисията с 
право на гла: следните точки от дневния ред за обсъждане: 

Точка 1. Пс лучената пояснителна информация при проведената комуникация с кандидата 
„НАР" ООД по отношение на описанието на Дейност 2 „Осигуряване на достъп до 
иновативни зорми за учене през целия живот в "НАР" ООД не е достатъчно убедително, че 
е свързано г, постигане на целите на проекта. Дейността не е обоснована и е неизяснена 
приложимостта й към дейността на кандидата - доколко при извършване на строително 
ремонтни дейности на обучени или необучени работници подобно интерактивно обучение 
ще има резу ттат, особено като не става ясно дали това не са същите работници, които вече 
са обучени "^оретично и практически и ще се дублира тематично обучението от Дейност 1 
"Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на 
професионалната квалификация на заетите лица в "Нар"ООД". В допълнение кандидатът е 
описал, че -:рез "набора от обучителни видеоуроци, новопостъпилия персонал ще бъде 
въведен в теоретични постановки, а посредством основни строителни процеси да му бъде 
визуализира -ю извършването на различни видове манипулации" и не става ясно доколко 
дейността е насочена към целевата група по проекта. Поясненията при проведената 
комуникаци I с кандидата не доказват, че Дейност 2 е насочена към постигане на заложените 
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резултати. В аидидатът е предвидил разходи за обучение за придобиване на професионална 
квалификация 582080 „Помощник в строителството" в Дейност 1. По същество темите на 
видеофилми ге. за които са предвидени разходи в дейност 2 съответстват на обучението от 
дейност 1 и :е създава възможност при изпълнение на дейността да се дублират разходи. 

На основание пояснителната информация от „НАР" ООД и проведената дискусия е 
необходимо да бъде премахната Дейност 2 "Осигуряване на достъп до иновативни форми за 
учене през 1,елия живот в "Нар" ООД'" на кандидата, както и заложените за изпълнение на 
същата дейност разходи в размер на 20 000,00 лева, отразени в бюджетен ред 4.1 на 
проектното ] предложение. 

Точка 2. От пояснителната информация предоставена от кандидата "Родопстрой-97" ООД 
по отношеш е на описанието на Дейност 2 „Осигуряване на достъп до иновативни форми за 
учене през 1 ;елия живот в "Родопстрой-97"ООД не става достатъчно ясно, че е свързано с 
постигане на заложените цели и резултати в проектното предложение. Дейността не е 
обоснована а е неизяснена приложимостта й към дейността на кандидата - доколко при 
извършване на строително ремонтни дейности на обучени или необучени работници 
подобно инт грактивно обучение ще има резултат, особено като не става ясно дали това не са 
същите работници, които вече са обучени теоретично и практически и ще се дублира 
тематично обучението от Дейност 1 "Предоставяне на професионално обучение за 
придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заетите лица в 
"Родопстрой-97"ООД. В допълнение кандидатът е описал, че чрез "набора от обучителни 
видеоуроци, новопостъпилия персонал ще бъде въведен в теоретични постановки, а 
посредством основни строителни процеси да му бъде визуализирано извършването на 
различни ви,;ове манипулации" и не става ясно доколко дейността е насочена към целевата 
група по прзекта. Поясненията при проведена комуникация с кандидата не доказват, че 
Дейност 2 е насочена към постигане на заложените резултати. Кандидатът е предвидил 
разходи за обучение за придобиване на професионална квалификация 582080 „Помощник в 
строителств< >то" в Дейност 1. По същество темите на видеофилмите, за които са предвидени 
разходи в де нност 2 съответстват на обучението от дейност 1 и се създава възможност при 
изпълнение : \ а дейността да се дублират разходи. 

На основание представената пояснителна информация от "Родопстрой-97" ООД е 
необходимо от проектното предложение да отпадне Дейност 2 "Осигуряване на достъп до 
иновативни }юрми за учене през целия живот в "Родопстрой-97" ООД на кандидата, както и 
заложените $а изпълнение на тази дейност разходи в размер на 20 000,00 лева, отразени в 
бюджетен ре д 4.1 на проектното предложение. 

Точка 3. При детайлното описание на дейност "Предоставяне на професионално обучение 
за придобив ше/повишаване на професионалната квалификация на заети лица", кандидатът 
Крумица АД е допуснал неточност за броя на часовете на практическо и теоретично 
обучение. Препоръката на оценителната комисия е да се извърши корекция на часовете 
съгласно чх. 29, ал. 2 от Закона за професионалното образование и обучение по 
предвидените обучения за специалността - т.е. часовете за практика да станат 396, а за 
теория -264. 

Сдружение „Местна инициативна група Момчилград-Крумовград", Споразумение РД 50-190/29.11.2016г., 6800 
гр.Мо. -чилград, ул."Девети септември"№1, ет.4, тел: 0886742637, е-таН:т'щ тк2015(5)аЬу.Ьд, \л>еЬ: 

шшш.пПр^шшш.т/дтотсЬИдгай.сот/ 



В хсид на извършваната Техническа и финансова оценка с цел уеднаквяване и 
равнопоставеност на предоставените данни и за по - добра съпоставимост на кандидатите, 
членовете с ] граво на глас от Комисията за подбор на проектни предложения единодушно са 
гласували по точка 1 да се вземе следното: 

I РЕШЕНИЕ№2: 

Да бъде премахната от проектното предложение Дейност 2 "Осигуряване на достъп до 
иновативни форми за учене през целия живот в "Нар" ООД" на кандидата НАР ООД. 
Заложените : а тази дейност разходи в размер на 20 000,00 лева, отразени в бюджетен ред 4.1 
на проектно :о предложение да станат 0.00 лв.. Да се редуцира бюджетът на проектното 
предложение с 20 000,00 лева и преките допустими разходи по проекта да станат 22 200,00 
лв. 

По точка 2 да се вземе следното: 
РЕШЕНИЕ№3: 

Да бъде премахната от проектното предложение Дейност 2 "Осигуряване на достъп до 
иновативни форми за учене през целия живот в "Родопстрой-97" ООД" на кандидата 
"Родопстрой -97" ООД. Заложените за тази дейност разходи в размер на 20 000,00 лева, 
отразени в б оджетен ред 4.1 на проектното предложение да станат 0.00 лв.. Да се редуцира 
бюджетът н;. проектното предложение с 20 000,00 лева и преките допустими разходи по 
проекта да с:анат 21 600,00 лв. 

По точка 3 да се вземе следното: 

I РЕШЕНИЕ№4: 

Комисията з ; подбор на проектни предложения няма да вземе предвид разпределението на 
часовете за теория и за практика, описани от кандидата Крумица АД. Предвидените 
обучения отговарят на съответната степен на квалификация и допустимия размер за 
финансово п гдпомагане на един обучаем. 

На база на в: етите от комисията решения, коментарите на оценителите и оценките, отразени 
в оценители яте листове, членовете на комисията с администраторски права извършиха 
следните кор екции в проектните предложения: 

Таблица с отразени корекции в проектните предложения 

Рег. № на Име на Формуляр за Формуляр с отразени 
проектното кандидата кандидатстване корекции 
предложени е 
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ВС05М9ОР031 
-1.042-0003 

НАР ООД 

(ЕИК 
108681434) 

За Дейност 2 
"Осигуряване на достъп 
до иновативни форми за 
учене през целия живот в 
"НАР"ООД-20 000 лв. 

Премахната е Дейност 2 
"Осигуряване на достъп до 
иновативни форми за учене 
през целия живот в "Нар" 
ООД" от формуляра за 
кандидатстване на НАР ООД. 
Заложените за тази дейност 
разходи в размер на 20 000,00 
лева, отразени в бюджетен ред 
4.1 на проектното 
предложение стават 0.00 лв.. 
Редуцира се бюджетът на 
проектното предложение с 20 
000,00 лева и преките 
допустими разходи по проекта 
стават 22 200,00 лв. 

ВО05М9ОРС31 
-1.042-0005 

РОДОПСТРО 
Й 97 
ООД(ЕИК 
108034169) 

За Дейност 2 
"Осигуряване на достъп 
до иновативни форми за 
учене през целия живот в 
"РОДОПСТРОЙ-97"ООД 
- 2 0 000 лв. 

Премахване на Дейност 2 
„Осигуряване на достъп до 
иновативни форми за учене 
през целия живот в 
"Родопстрой-97" от 
формуляра за кандидатстване 
на кандидата "Родопстрой-97" 
ООД. Заложените за тази 
дейност разходи в размер на 
20 000,00 лева, отразени в 
бюджетен ред 4.1 на 
проектното предложение 
стават 0.00 лв.. Редуцира се 
бюджетът на проектното 
предложение с 20 000,00 лева 
и преките допустими разходи 
по проекта стават 21 600,00 
лв. 

Преди да с<: пристъпи към Обобщена ТФО, служебно бяха отразени забележките от 
оценителните листове на оценителите, включващи и непреките разходи, които се 
финансират чрез прилагане на единна ставка, определена чрез прилагане на процент към 
една или ня:;олко определени категории разходи, съгласно чл. 67 (1), точка г., чл. 67 (5), 
точка а, (\) -: (п) и чл. 68 (1) буква (а) от Регламент 1303/2013 на всяко едно проектно 
предложение Тези разходи са в размер на точно 10% от преките допустими разходи. Всички 
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кандидати с; декларирали, че желаят да им бъдат служебно отразени непреките разходи в 
размер на т:чно 10% от преките допустими разходи, видно от декларирано в т. 11.7 от 
Формуляра з I кандидатстване. 

Рег. № 
проектното 
предложени 

на Име на 
кандидата 

Преки 
допустими 
разходи 

Непреки разходи 

10% 

Общ 
бюджет /лв/ 

ВС05М9ОРС 
1.042-0001 

01- „КРУМИЦА" 
АД(ЕИК 
108006497) 

76 600,00 лв. 7 660,00 лв. 84 260,00 

ВО05М9ОРС 
1.042-0003 

01- НАР ООД (ЕИК 
108681434) 

22 200,00 лв. 2 220,00 лв. 24 420,00 

ВО05М9ОРС 
1.042-0005 

01- РОДОПСТРОИ 
- 97 ООД(ЕИК 
108034169) 

21 600,00 лв. 2 160,00 лв 23 760,00 

132 440,00 

След извършена Техническа и финансова оценка от външните оценители и 
обобщаване -:а резултатите от контролните им листове се констатира следното: 

Рег. № на п) юектното предложение Име на кандидата Резултати от ТФО Рег. № на п) юектното предложение Име на кандидата 

Премина 
ва -
ДА/НЕ 

Точки 

ВО05М9ОРС 01-1.042-0001 „КРУМИЦА" АД(ЕИК 
108006497) 

ДА 82,50 

ВО05М9ОРС 01-1.042-0003 НАР ООД (ЕИК 
108681434) 

ДА 72,50 

ВО05М9ОРС 31-1.042-0005 РОДОПСТРОИ - 97 
ООД(ЕИК 108034169) 

ДА 70,00 

4.3аключен:1е: 

След приключване на оценките на проектните предложения въз основа на 
попълнените- контролни листа за оценка от всеки оценител, комисията направи обобщение 
за всяко про ястно предложение и ги класира в следния низходящ ред, съобразно получената 
оценка: 
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№ Рег. номер 
по 
ред 

Име на 
кандидата 

Наименование 
проектните 
предложения 

на I Обобщена 
оценка 

Одобрена 
безвъзмезд 
на 
финансова 
помощ 
(лв.) 

В О 0 5 М 9 О Р 0 0 1 -

1.042-0001 

КРУМИЦ Осъвременяване на 
А" АД(ЕИК познанията, уменията и 
108006497) компетенциите на 

заетите лица в 
"Крумица" АД 

О А С Д - Д А 

Т Ф О - Д А 

82,5 точки 

84 260,00 

В О 0 5 Г У З О Р 0 0 1 -

1.042-0003 

НАР ООД 
(ЕИК 
108681434) 

Повишаване на 
професионалната 
квалификация на 
заетите лица в "Нар 
ООД" 

О А С Д - Д А 

Т Ф О - Д А 

72,50 точки 

24 420,00 

В О 0 5 ^ О Р 0 0 1 

1.042-С005 

РОДОПСТ 
РОЙ - 97 

ООД(ЕИК 
108034169) 

Повишаване на 
професионалната 
квалификация на 
заетите лица в 
„Родопстрой - 9 7 " ООД 

О А С Д - Д А 

Т Ф О - Д А 

70 точки 

23 760,00 

5.Списък ш предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда  
на тяхното пласиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде  
предоставен а за всеки от тях: 
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№ 
по 
ред 

Рег. нс мер Име на 
кандидата 

Наименование на 
проектните 
предложения 

Обобщен 
а оценка 

Одобрена 
безвъзмездна 
финансова 
помощ (лв.) 

1 
-1.042-

[9ОР001 
1001 

„КРУМИЦА 
" АД(ЕИК 
108006497) 

Осъвременяване на 
познанията, уменията и 
компетенциите на 
заетите лица в 
"Крумица" АД 

ОАСД -
ДА 

84 260,00 1 
-1.042-

[9ОР001 
1001 

„КРУМИЦА 
" АД(ЕИК 
108006497) 

Осъвременяване на 
познанията, уменията и 
компетенциите на 
заетите лица в 
"Крумица" АД 

Т Ф О - Д А 

82,5 
точки 

84 260,00 

2 воо5К< 
-1.042-

5ОР001 
:ооз 

НАР ООД 
(ЕИК 
108681434) 

Повишаване на 
професионалната 
квалификация на 
заетите лица в "Нар 
ООД" 

ОАСД -
ДА 

24 420,00 

2 воо5К< 
-1.042-

5ОР001 
:ооз 

НАР ООД 
(ЕИК 
108681434) 

Повишаване на 
професионалната 
квалификация на 
заетите лица в "Нар 
ООД" 

Т Ф О - Д А 

72,5 
точки 

24 420,00 

3 воо5^ 
-1.042-

9ОР001 
005 

РОДОПСТР 
О Й - 9 7 
ООД(ЕИК 
108034169) 

Повишаване на 
професионалната 
квалификация на 
заетите лица в 
„Родопстрой - 97" ООД 

ОАСД -
ДА 

23 760,00 

3 воо5^ 
-1.042-

9ОР001 
005 

РОДОПСТР 
О Й - 9 7 
ООД(ЕИК 
108034169) 

Повишаване на 
професионалната 
квалификация на 
заетите лица в 
„Родопстрой - 97" ООД 

Т Ф О - Д А 

70 точки 

23 760,00 

оценяванет( , но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното 
класиране 

Неприложи: 40 

7. Списък н предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за 
отхвърляне о им: 

Неприложи 40 

8. Списък н; отгелените по време на оценката проектни предложения; 

Неприложи: 10 

9.Подписи. 
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Преде ед; 
на глас 
Е. Фейзг, 

гел на КППП, без право 

Секрета 
глас 
Х.Халил 

на КППП, без право на 

Членове : право на глас 
Соня Ангелова 
Даниела Салкина 
Карамф! лка Тюрдиева _з 
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