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Приложение 3

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им
Регистрац
ионен
номер на
Наименование
№ проектнот
на кандидата
о
предложе
ние
BG05M9O
P0011
2.0050009

ОБЩИНА
БРЕГОВО

УИН

Обща
оценка

Основания

Проектното предложение не отговаря на критериите за финансиране. Крайната оценка на проектното
предложение на раздел 4. Бюджет и ефективност на разходите – ефективност, ефикасност и икономичност
000159489 73.50
на разходите и структурираност на бюджета е 4 точки, което е под минималния праг от 6 точки, заложен в
Методологията за оценка и Условията за кандидатстване по процедурата.

BG05M9O
ЕТ
Проектното предложение не отговаря на критериите за финансиране. Общата крайна оценка на
P0012
"Евроконсулт - 107558731 57.50 проектното предложение е под минималния праг от 60т., заложен в Методологията за оценка и Условията
2.005Цветан Цонев"
за кандидатстване по процедурата.
0096
BG05M9O
Проектното предложение не отговаря на критериите за финансиране. Общата крайна оценка на
Община
P0013
000471582 56.00 проектното предложение е под минималния праг от 60т., заложен в Методологията за оценка и Условията
Садово
2.005за кандидатстване по процедурата.
0115
СДРУЖЕНИЕ
BG05M9O "МЛАДЕЖКО
Проектното предложение не отговаря на критериите за финансиране. Общата крайна оценка на
P001ДРУЖЕСТВО
4
175645966 55.50 проектното предложение е под минималния праг от 60т., заложен в Методологията за оценка и Условията
2.005ЗА СПОРТ И
за кандидатстване по процедурата.
0121
ТУРИЗЪМ"ЗДРАВЕЦ""
5

6

7

8

9

10

BG05M9O
P0012.005BG05M9O
P0012.0050056
BG05M9O
P0012.0050152
BG05M9O
P0012.0050161
BG05M9O
P0012.0050127
BG05M9O
P0012.0050006

Община
Сатовча

Проектното предложение не отговаря на критериите за финансиране. Общата крайна оценка на
000024962 55.00 проектното предложение е под минималния праг от 60т., заложен в Методологията за оценка и Условията
за кандидатстване по процедурата.

Проектното предложение не отговаря на критериите за финансиране. Общата крайна оценка на
СНЦ"ДОМ
176685084 55.00 проектното предложение е под минималния праг от 60т., заложен в Методологията за оценка и Условията
НА ИДЕЯТА"
за кандидатстване по процедурата.
Проектното предложение не отговаря на критериите за финансиране. Общата крайна оценка на
ОБЩИНА
000057250 55.00 проектното предложение е под минималния праг от 60т., заложен в Методологията за оценка и Условията
СУНГУРЛАРЕ
за кандидатстване по процедурата.
Проектното предложение не отговаря на критериите за финансиране. Общата крайна оценка на
МИРАКАЛ
202106940 54.50 проектното предложение е под минималния праг от 60т., заложен в Методологията за оценка и Условията
УОРКС ЕООД
за кандидатстване по процедурата.
ОБЩИНА
ЕТРОПОЛЕ

Проектното предложение не отговаря на критериите за финансиране. Общата крайна оценка на
000776259 53.00 проектното предложение е под минималния праг от 60т., заложен в Методологията за оценка и Условията
за кандидатстване по процедурата.

Проектното предложение не отговаря на критериите за финансиране. Общата крайна оценка на
ОБЩИНА
000471536 52.50 проектното предложение е под минималния праг от 60т., заложен в Методологията за оценка и Условията
ПЪРВОМАЙ
за кандидатстване по процедурата.

Сдружение с
нестопанска
BG05M9O
цел
Проектното предложение не отговаря на критериите за финансиране. Общата крайна оценка на
P001"Дружество за
11
107532149 52.50 проектното предложение е под минималния праг от 60т., заложен в Методологията за оценка и Условията
2.005умствено и
за кандидатстване по процедурата.
0034
психически
увредени
лица"
BG05M9O
P00112
2.0050051

"Център за
социални
дейности
Ангелови"
ЕООД

Проектното предложение не отговаря на критериите за финансиране. Крайната оценка на проектното
предложение на раздел 4. Бюджет и ефективност на разходите – ефективност, ефикасност и икономичност
202563586 52.00 на разходите и структурираност на бюджета е 4 точки, което е под минималния праг от 6 точки. Общата
крайна оценка на проектното предложение е под минималния праг от 60т., заложен в Методологията за
оценка и Условията за кандидатстване по процедурата.

BG05M9O
Проектното предложение не отговаря на критериите за финансиранe. Крайната оценка на проектното
P001ОБЩИНА
предложение на раздел 1. "Оперативен капацитет" е 0 точки, което е под минималния праг от 3 точки.
13
000320865 50.00
2.005МЕДКОВЕЦ
Общата крайна оценка на проектното предложение е под миинмалния праг от 60 т., заложен в
0163
Методологията за оценка и Условията за кандидатстване по процедурата.
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№

14

15

16

17

18

Регистрац
ионен
номер на
Наименование
Обща
УИН
Основания
проектнот
на кандидата
оценка
о
предложе
ние
BG05M9O
Проектното предложение не отговаря на критериите за финансиране. Общата крайна оценка на
P001ОБЩИНА
000025039 49.00 проектното предложение е под минималния праг от 60т., заложен в Методологията за оценка и Условията
2.005ЯКОРУДА
за кандидатстване по процедурата.
0025
BG05M9O
Проектното предложение не отговаря на критериите за финансиране. Общата крайна оценка на
P001ОБЩИНА
000193243 49.00 проектното предложение е под минималния праг от 60т., заложен в Методологията за оценка и Условията
2.005КНЕЖА
за кандидатстване по процедурата.
0076
BG05M9O
Проектното предложение не отговаря на критериите за финансиране. Общата крайна оценка на
P001ОБЩИНА
000875824 49.00 проектното предложение е под минималния праг от 60т., заложен в Методологията за оценка и Условията
2.005ОПАКА
за кандидатстване по процедурата.
0150
BG05M9O
БРЕТ
Проектното предложение не отговаря на критериите за финансиране. Общата крайна оценка на
P001КОНСУЛТ 200804836 48.00 проектното предложение е под минималния праг от 60т., заложен в Методологията за оценка и Условията
2.005ЕООД
за кандидатстване по процедурата.
0003
BG05M9O
Проектното предложение не отговаря на критериите за финансиране. Общата крайна оценка на
P001ОБЩИНА
000093378 45.50 проектното предложение е под минималния праг от 60т., заложен в Методологията за оценка и Условията
2.005АВРЕН
за кандидатстване по процедурата.
0012

BG05M9O
P00119
2.0050031

ОБЩИНА
ДЕВНЯ

Проектното предложение не отговаря на критериите за финансиране. Крайната оценка на проектното
предложение на раздел 4. Бюджет и ефективност на разходите – ефективност, ефикасност и икономичност
000093645 44.50 на разходите и структурираност на бюджета е 4 точки, което е под минималния праг от 6 точки. Общата
крайна оценка на проектното предложение е под минималния праг от 60т., заложен в Методологията за
оценка и Условията за кандидатстване по процедурата.

BG05M9O
Проектното предложение не отговаря на критериите за финансиране. Общата крайна оценка на
P001ОБЩИНА
20
000320559 43.00 проектното предложение е под минималния праг от 60т., заложен в Методологията за оценка и Условията
2.005БЕРКОВИЦА
за кандидатстване по процедурата.
0156
BG05M9O
P00121
2.0050038

ОБЩИНА
СВОГЕ

Проектното предложение не отговаря на критериите за финансиране. Крайната оценка на проектното
предложение на раздел 4. Бюджет и ефективност на разходите – ефективност, ефикасност и икономичност
000776502 41.50 на разходите и структурираност на бюджета е 4 точки, което е под минималния праг от 6 точки. Общата
крайна оценка на проектното предложение е под минималния праг от 60т., заложен в Методологията за
оценка и Условията за кандидатстване по процедурата.

Проектното предложение не отговаря на критериите за финансиране. Крайната оценка на проектното
BG05M9O
предложение на раздел 4. Бюджет и ефективност на разходите – ефективност, ефикасност и икономичност
P001ОБЩИНА
22
000776242 41.00 на разходите и структурираност на бюджета е 4 точки, което е под минималния праг от 6 точки. Общата
2.005- ЕЛИН ПЕЛИН
крайна оценка на проектното предложение е под минималния праг от 60т., заложен в Методологията за
0020
оценка и Условията за кандидатстване по процедурата.
BG05M9O
Проектното предложение не отговаря на критериите за финансиране. Общата крайна оценка на
ОБЩИНА
P001000320961 41.00 проектното предложение е под минималния праг от 60т., заложен в Методологията за оценка и Условията
ЧИПРОВЦИ
2.005за кандидатстване по процедурата.
0030
BG05M9O
Проектното предложение не отговаря на критериите за финансиране. Общата крайна оценка на
P001ОБЩИНА
24
000057122 39.50 проектното предложение е под минималния праг от 60т., заложен в Методологията за оценка и Условията
2.005НЕСЕБЪР
за кандидатстване по процедурата.
0018
23

BG05M9O
P001РУЗОВИМА
25
202493750
2.005ЕООД
0013

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, тъй
като:
Кандидатът не е приложил в ИСУН 2020 сканирана Лицензия, издадена от НАПОО за извършване на
професионално ориентиране и не е посочил № на лицензията от НАПОО в полето към съответната
дейност във Формуляра за кандидатстване. Направена е служебна проверка в регистъра на ЦИПО по име
на кандидата и не е открита такава лицензия. Съгласно Условията за кандидатстване
Кандидатът/Партньорът трябва да е регистриран в Регистъра на центровете за информация и
професионално ориентиране към НАПОО, в случай че кандидатът/партньорът ще извършва
професионално ориентиране по проекта.
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Регистрац
ионен
номер на
Наименование
№ проектнот
на кандидата
о
предложе
ние
BG05M9O
P00126
2.0050015

Марица
Консултинг
ЕООД

УИН

204260264

Център за
BG05M9O консултиране
P001и кратка
27
117004730
2.005терапия
0016
"Решения" Русе

BG05M9O
P00128
2.0050023

BG05M9O
P00129
2.0050027

BG05M9O
P00130
2.0050028

ОБЩИНА
КРЕСНА

ОБЩИНА
АРДИНО

ОБЩИНА
ПОРДИМ

000024720

000235750

000413999

Обща
оценка

Основания

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, тъй
като:
В секция 8 „Индикатори“ на Формуляра за кандидатстване заложената целева стойност на всички
индикатори е нула. Съгласно Условията за кандидатстване „всеки индикатор, включен в проектното
предложение трябва да бъде количествено определен, с положителна целева стойност, различна от „0“.

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответвие и допустимост, тъй
като:
1. В секция 8 "Индикатори" на формуляра за кандидатстване не е включен нито един от индикаторите за
изпълнение по Компонент 2. Съгласно Условията за кандидатстване в зависимост от дейностите, които
ще бъдат реализирани по Компонент 2, кандидатът следва задължително да включи поне един от
основните индикатори за изпълнение и поне един от основните индикатори за резултат.
2. В секция 8 "Индикатори" на формуляра за кандидатстване, включеният индикатор за резултат по
Компонент 2 "Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги" е с целева стойност 0. Съгласно
Условията за кандидатстване всеки индикатор, включен в проектното предложение трябва да бъде
количествено определен с положителна целева стойност, различна от "0".

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, тъй
като:
Кандидатът ще изпълнява дейности по Компонент 1, но не е включил основния индикатор за резултат по
Компонент 1 "Участници на възраст над 29г., започнали работа, вкл. като самонаети, при напускане на
операцията". Съгласно Условията за кандидатстване в случай, че кандидатът изпълнява дейности по
Компонент 1 задължително трябва да включи основния индикатор за резултат по Компонент 1.

Н/П

Във формуляра за кандидатстване, секция 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на
проектното предложение“, т. 11.7. Устойчивост на резултатите, кандидатът е написал неприложимо.
Съгласно указанията за попълване на формуляр за кандидатстване чрез ИСУН 2020, които са част от
пакета документи за информация към Условията за кандидатстване, в секция 11 на формуляра се попълва
задължително информация в съответните полета. Към задължителните полета са дадени указания какво
следва да бъде разписано. За т. 11.7 е дадено указание, че кандидатите следва да попълнят съответното
поле като опишат устойчивостта на резултатите, свързана с изпълнение на дейностите по проекта и
очаквания ефект върху целевите групи (освен да се посочи по какъв начин ще се запази функцията,
предназначението и собствеността на сградата/помещенията за времето на изпълнение на проекта и със
срок до одобряване на окончателния доклад по проекта в случай на ремонтни дейности, свързани с
адаптиране на работното място за хора с увреждания или с помещенията, в които ще се предоставят
услуги). Съгласно таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта, група І
„Критерии за административно съответствие и допустимост на проектното предложение“ т. 21 в случай,
че кандидатът не е описал устойчивостта на резултатите, свързана с изпълнението на дейностите по
проекта и очаквания ефект върху целевите групи, проектното предложение ще бъде отхвърлено. В тази
връзка проектното предложение не отговаря на критериите за оценка на административното съответствие
и допустимост и не преминава на следващ етап.

Н/П

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и
не минава на следващ етап на оценка.
1. Партньорът е представил лицензия за провеждане на професионални обучения, издадена от НАПОО.
След извършена служебна проверка в регистъра на ЦПО е установено, че за едно от предвидените в
проекта обучения (обучение по част от професия „Озеленител“ с код 622020 по втора квалификационна
степен, специалност „Парково строителство и озеленяване“, код 6220202) партньорът не е лицензиран.
2. В проектното предложение е включена дейност "Професионално ориентиране и консултиране", която
ще се изпълнява от партньора, съвместно с Кандидата, който ще отговаря за подбора на лицата, ползващи
услугата. След служебна проверка в регистъра на действащите центрове за информация и професионално
ориентиране е установено, че партньорът не e лицензиран да осъществява тази дейност. Съгласно
условията за кандидатстване в случаите, когато кандидатът/партньорът самостоятелно ще извършва
професионално образование и обучение или професионално ориентиране по проекта, същият следва да
има активна лицензия, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.
Липсата на активен лиценз за изпълнение на дейността е основание за отхвърляне на проектното
предложение.
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Регистрац
ионен
номер на
Наименование
№ проектнот
на кандидата
о
предложе
ние

BG05M9O
P00131
2.0050036

BG05M9O
P00132
2.0050041

ОБЩИНА
РУДОЗЕМ

ОБЩИНА
РИЛА

УИН

000615075

000261598

BG05M9O
ОБЩИНА
P00133
КОПРИВЩИ 000776331
2.005ЦА
0050

BG05M9O
ПЛАМ
P001КОНСУЛТ
34
202598331
2.005МЕНИДЖМЪ
0052
НТ ЕООД

Обща
оценка

Основания

Н/П

На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл.18, ал.2 от ПМС 162/2016г., Оценителната комисия е изискала
от кандидата да представи описаните в т. 12 от проектното предложение, но неприкачени в ИСУН 2020
документи (към формуляра за кандидатстване са прикачени само електронни подписи, а не изискуемите
документи). В законоустановения срок към отговора на въпроса от оценителната комисия, кандидатът е
прикачил изискващите се документи. В приложените документи са констатирани следните нередовности:
1. Кандидатът е представил (Приложение ІІ) Декларация от кандидата/партньора, а не (Плиложение ІІ-1)
Декларация от кандидата/партньора (само за кандидати общини/райони на общини). Прикачената в
ИСУН 2020 за партньора Декларация на кандидата/партньора /Приложение ІІ/ е некоректно попълнена в
т. 1. Съгласно Условията за кандидатстване и приложенията към тях, документите се изискват само
веднъж и непредставянето им е основание за отхвърляне на проектното предложение. Изключение от това
правило е валидно само по отношение на Декларацията за представяне на данни от НСИ, преписа от
Решение на ОбС за: - подаване на проектно предложение по конкретната процедура - създаване на
социална/интегрирана услуга, преписа от Решение на ОбС за одобряване на споразумение за общинско
сътрудничество с партньора по проекта и преписа от Решение на Общинския съвет за предоставяне на
сграда/помещение/я за времето на изпълнение на проекта и със срок до одобряване на окончателния
доклад по проекта, които може да бъдат изискани от кандидата преди договаряне, в случай на одобрение
на проектното предложение. Проектното предложение не отговаря на критериите за административно
съответствие и допустимост по процедурата.

Н/П

На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл.18, ал.2 от ПМС 162/2016г., Оценителната комисия е изискала
от кандидата да представи описаните в проектното предложение документи, тъй като към формуляра за
кандидатстване са прикачени само електронни подписи, а не изискуемите документи. В
законоустановения срок към отговора на въпроса от оценителната комисия, кандидатът е прикачил
файлове на документите, но приложената Декларация на кандидата/партньора общини/райони на общини
(Приложение ІІ-1) не е попълнена коректно в т. 4. Съгласно Условията за кандидатстване и приложенията
към тях, документите се изискват само веднъж и непредставянето им е основание за отхвърляне на
проектното предложение. Изключение от това правило е валидно само по отношение на Декларацията за
представяне на данни от НСИ и преписите от решенията на общинския съвет, които може да бъдат
изискани от кандидата преди договаряне, в случай на одобрение на проектното предложение. Проектното
предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава
на следващ етап на оценка.

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, тъй
като:
В секция 8 "Индикатори" на Формулара за кандидатстване заложеният индикатор за изпълнение по
Компонент 2 "Неактивни или безработни участници" е с целева стойност нула. Съгласно Условията за
кандидатстване „всеки индикатор, включен в проектното предложение трябва да бъде количествено
определен, с положителна целева стойност, различна от „0“.

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, тъй
като:
Кандидатът не е приложил в ИСУН 2020 сканирана Лицензия, издадена от НАПОО за извършване на
професионално ориентиране и не е посочил № на лицензията от НАПОО в полето към съответната
дейност във Формуляра за кандидатстване. Направена е служебна проверка в регистъра на ЦИПО по име
на кандидата и не е открита такава лицензия. Съгласно УК Кандидатът/Партньорът трябва да е
регистриран в Регистъра на центровете за информация и професионално ориентиране към НАПОО, в
случай че кандидатът/партньорът ще извършва професионално ориентиране по проекта.
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35

УИН

BG05M9O
P001МОНЧОВЦИ
111590293
2.0052007 ЕООД
0053

BG05M9O
P00136
2.0050054

Фондация
„Конкордия
България“

175271434

BG05M9O
P001ОБЩИНА
37
122054941
2.005- ДОЛНА БАНЯ
0055

Обща
оценка

Основания

Н/П

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост,
тъй като:
1. Според формуляра за кандидатстване Общата цел на проекта е насочена към подобряване на работната
среда в дружеството "МОНЧОВЦИ" ЕООД чрез осигуряване на добри условия на труд (ремонт на
помещенията на шивашки цех и закупуване на ново оборудване за него), внедряване на ефективни и
гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси. Гореописаното не е в
съответствие с целите на конкретната процедура съгласно т.6 от Условията за кандидатстване.
2. Проектното предложение не съдържа допустими дейности по процедурата Активно включване. По
компонент 2 няма нито една допустима дейност освен СМР и оборудване на шивашкия цех. Съгласно
т.12.2 от Условията за кандидатстване в случай, че проектното предложение включва само реализиране на
дейности 4 и/или 5, то проектното предложение ще бъде отхвърлено. 3. В проектното предложение са
включени единствено и само дейности по Компонент 1, а няма дейности по Компонент 2. Съгласно т.
12.2. от Условията за кандидатстване "Проекти, включващи единствено и само дейности по Компонент 1
не са допустими.

Н/П

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и
не минава на следващ етап на оценка, поради лоша финансова стабилност съгласно Методиката за оценка
на финансовия капацитет: 1. Видно от приложения към формуляра за кандидатстване Счетоводен баланс
за текущата година кандидатът НЕ разполага с финансов капацитет и съгласно Методиката за оценка на
финансов капацитет кандидатът получава общ брой точки 0 (по показател „рентабилност“ 2т. и по
показател „финансова независимост“ - 2т.). Взети са следните стойности при изчисляване на показателите
за: 1 .„финансова независимост“ - (-134625,94)/1207323,55; полученото число е отрицателно (- 0,1), което
е равносилно на - 2т. 2. „рентабилност“ - (-19531,17)/1207323,55 = 0.01*100 = - 1,6%, което е равносилно
на 2т. Когато общият брой точки е 2 или по-малко, финансовата стабилност е лоша и оценителната
комисия отхвърля проектното предложение.

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост по
процедурата, тъй като към Формуляра за кандидатстване липсват някои от необходимите приложения. На
основание чл. 34, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл.18, ал.2 от ПМС 162/2016г., Оценителната комисия е изискала
от кандидата да представи липсващи документи и да отстрани нередовности по вече представени
документи, а именно: Отчет за приходите и разходите (ОПР) на кандидата и Счетоводен баланс за 2015г и
за периода от 01.01.2016 г. до последния приключил месец, преди датата на подаване на проектното
предложение. В законоустановения срок към отговора на въпроса от оценителната комисия, кандидатът е
прикачил: 1 Счетоводен баланс за изисканите периоди във формат на електронна таблица (неподписана),
а не сканиран официален документ, подписан от съставител и ръководител и подпечатан. 2. Вместо
изисканите ОПР, кандидатът е прикачил електронни таблици на тримесечни отчети за касовото
изпълнение на бюджета на община Долна баня. Съгласно Условията за кандидатстване и приложенията
към тях, документите се изискват само веднъж и непредставянето им е основание за отхвърляне на
проектното предложение.
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Регистрац
ионен
номер на
Наименование
№ проектнот
на кандидата
о
предложе
ние

УИН

СДРУЖЕНИЕ
ДОСТОЕН
ЖИВОТ НА
BG05M9O
ДЕЦА И
P001МЛАДЕЖИ С
38
176948653
2.005ИНТЕЛЕКТУ
0057
АЛНА
НЕДОСТАТЪ
ЧНОСТ
(ДЖДМИН)

Сдружение с
нестопанска
BG05M9O
цел
P00139
„Младежки 116043933
2.005форум 20010058
Разград”

BG05M9O
P00140
2.0050064

ОБЩИНА
ВЕТРИНО

000093458

BG05M9O
ОБЩИНА
P00141
ЧЕРНООЧЕН 000236164
2.005Е
0065

BG05M9O
P00142
2.0050069

ОБЩИНА
ДОСПАТ

000614906

Обща
оценка

Основания

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост по
процедурата, тъй като към Формуляра за кандидатстване липсват всички необходими приложения. На
основание чл. 34, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл.18, ал.2 от ПМС 162/2016г., Оценителната комисия е изискала
от кандидата да представи липсващи документи и да отстрани нередовности по вече представени
документи, а именно: 1. Декларация (ПРИЛОЖЕНИЕ II-1) от партньора, коректно попълнена в т. 4. 2.
Декларация (Приложение III), подписана от кмета на Столична община (а не от кмета на район Красно
село, както е приложената). 3. Приложение V - Декларация за предоставяне на данни от НСИ, попълнена
по образец и подписана от поне едно от представляващите партньора лица. 4.Решение на Общински съвет
(ОбС) за одобряване на споразумение за общинско сътрудничество на район Красно село с кандидата по
проекта, съгл. Чл.59 и сл. от ЗМСМА. Кандидатът е отговорил на оценителната комисия с молба да бъде
удължен срока за предоставяне на документите с 5 работни дни, поради невъзможност да ги изиска от
партньора (район Красно село), свързано с почивните дни и отсъствието поради болнични на кмета на
района. Липсата на първите два документа Декларация (ПРИЛОЖЕНИЕ II-1) и Декларация (Приложение
III) е основание за отстраняване на проектното предложение. Съгласно Условията за кандидатстване и
приложенията към тях, документите се изискват само веднъж и непредставянето им в законоустановения
срок, както и принципа за равнопоставеност на всички кандидати, е основание за отхвърляне на
проектното предложение. Останалите два документа, а именно Преписа от Решение на ОбС и Декларация
(Приложение V) за предоставяне данни от НСИ могат да бъдат представени и преди договаряне.

Н/П

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и
не минава на следващ етап на оценка, тъй като: 1. Кандидатът НЕ разполага с финансов капацитет и
съгласно Методиката за оценка на финансов капацитет кандидатът получава общ брой точки 0 (по
показател „рентабилност“ 2т. и по показател „финансова независимост“ -2т.). Взети са следните
стойности при изчисляване на показателите за: 1 .„финансова независимост“ - 23/57 - полученото число е
отрицателно - 0,4, което е равносилно на -2т. 2. „рентабилност“ - в СБ липсва текуща печалба (загуба) и
приемаме че е 0% като получава 2т. Общ резултат: -2+2 = 0. Когато общия брой точки е 2 или по-малко
финансовата стабилност е лоша и оценителната комисия отхвърля проектното предложение. 2. В
проектното предложение е превидено реализиране на дейност, свързана с професионално информиране,
консултиране и ориентиране, но за кандидата не е приложена в ИСУН 2020 сканирана Лицензия,
издадена от НАПОО за извършване на професионално ориентиране и не е посочен № на лицензията от
НАПОО в полето към съответната дейност във Формуляра за кандидатстване. Направена е служебна
проверка в регистъра на ЦИПО по име на кандидата и не е открита такава лицензия. Съгласно Условията
за кандидатстване Кандидатът/Партньорът трябва да е регистриран в Регистъра на центровете за
информация и професионално ориентиране към НАПОО, в случай че кандидатът/партньорът ще
извършва професионално ориентиране по проекта.

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост по
процедурата, тъй като:
На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) от Кандидата е изискана заповед за лицето, което е подписало с
КЕП проектното предложение. Към отговора на въпроса е приложено нотариално заверено пълномощно
от 23.12.2016г. т.е след датата на подаване на проектното предложение.

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост по
процедурата, тъй като в проектното предложение в секция 8 "Индикатори" на формуляра за
кандидатстване не е включен нито един от основните индикатори за резултат по Компонент 2. Съгласно
Условията за кандидатстване „Всеки кандидат трябва да включи в секция 8 във Формуляра за
кандидатстване поне един от основните индикаторите за изпълнение и поне един от основните
индикатори за резултат по Компонент 2.

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост по
процедурата, тъй като в секция 8 "Индикатори" на формуляра за кандидатстване индикаторът за резултат
"Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги" е със заложена целева стойност 0. Съгласно
Условията за кандидатстване „всеки индикатор, включен в проектното предложение трябва да бъде
количествено определен, с положителна целева стойност, различна от „0“.
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УИН

BG05M9O
ОБЩИНА
P001СЪЕДИНЕНИ 000471640
2.005Е
0070

BG05M9O
P001ОБЩИНА
44
000931511
2.005КАСПИЧАН
0073

Обща
оценка

Основания

Н/П

На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл.18, ал.2 от ПМС 162/2016г., Оценителната комисия е изискала
от кандидата да представи липсващи документи и да отстрани нередовности по вече представени
документи, а именно: Коректно попълнена в т.4 Декларация на кандидата/партньора (само за
кандидати/партньори общини и райони на общини) - ПРИЛОЖЕНИЕ II-1. ОПР и Счетоводен баланс за
2015 г. и за периода от 01.01.2016 г. до последния приключил месец, преди датата на подаване на
проектното предложение (30.09.201г.). Препис от Решение на Общински съвет (ОбС) за създаване на
конкретната социална/интегрирана услуга. Препис от Решение на Общински съвет (ОбС) за предоставяне
на сграда/помещение/я за времето на изпълнение на проекта и със срок до одобряване на окончателния
доклад по проекта – за адаптиране на работните места за хора с увреждания. В тази връзка кандидатът
следва да представи препис от Решение на Общински съвет (ОбС) за предоставяне на сграда/помещение/я
за времето на изпълнение на проекта и със срок до одобряване на окончателния доклад по проекта – за
адаптиране на работните места за хора с увреждания. Нотариално заверено пълномощно на лице,
представляващо кандидата ИЛИ заповед на кмета на община/район на община за подписване с КЕП на
формуляра за кандидатстване при подаване на проектното предложение с дата не по-късна от датата на
подаване на проектното предложение. Допълнително изисканите документи и информация са подадени в
срок. Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и
допустимост и не минава на следващ етап на оценка, поради следната причина: Съгласно Условията за
кандидатстване нотариално завереното пълномощно на лице, представляващо кандидата ИЛИ заповед на
кмета на община за подписване с КЕП на формуляра за кандидатстване при подаване на проектното
предложение трябва да е с дата не по-късна от датата на подаване на проектното предложение.
Представеното пълномощно е с дата на заверка от 03.01.2017г.

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост по
процедурата, тъй като към Формуляра за кандидатстване липсват всички необходими приложения. На
основание чл. 34, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл.18, ал.2 от ПМС 162/2016г., Оценителната комисия е изискала
от кандидата да представи липсващи документи и да отстрани нередовности по вече представени
документи, а именно: -Приложение ІІ-1 Декларация на кандидата/партньора (само за
кандидати/партньори общини и райони на общини), Приложение V - Декларация за предоставяне на
данни от НСИ, Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за последната (2015г.) и текущата (за
периода 01.01.2016г. - 30.09.2016г) финансови години, Решение на ОбС за създаване на
социална/интегрирана услуга и за партньора: Приложение - ІІ Декларация на кандидата/партньора;
Актуален документ, от който да е видно кои лица са членове на управителния съвет (УС) на партньора и в
случай, че има такива да се представи Приложение ІІ Декларация на кандидата/партньора - попълнена и
подписана от всички членове на УС; Удостоверение за код на икономическа дейност - издадено от НСИ
по данни за 2015г.; Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца преди
крайната дата на кандидатстване. Всички документи следва да се представят подписани на хартия,
сканирани и прикачени в ИСУН 2020. В законоустановения срок към отговора на въпроса от
оценителната комисия, за партньора са представени изискуемите документи, а за кандидата са прикачени
единствено файлове на електронни подписи на документите, без файлове на самите документи. Съгласно
Условията за кандидатстване и приложенията към тях, документите се изискват само веднъж и
непредставянето им е основание за отхвърляне на проектното предложение. Изключение от това правило
е валидно само по отношение на Декларацията за представяне на данни от НСИ и Решение на ОбС, които
могат да бъдат представени преди договаряне, в случай на одобрение на проектното предложение.
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Регистрац
ионен
номер на
Наименование
№ проектнот
на кандидата
о
предложе
ние

BG05M9O
P00145
2.0050074

Община
Белене

УИН

000413579

BG05M9O
P001ОБЩИНА
46
000615043
2.005НЕДЕЛИНО
0081

BG05M9O
Фондация
P00147
“Джендър
176214381
2.005алтернативи“
0082

BG05M9O
P00148
2.0050083

49

Община
Чепеларе

000615164

BG05M9O
P001Община
000025014
2.005Хаджидимово
0084

Обща
оценка

Основания

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост по
процедурата, тъй като към Формуляра за кандидатстване липсват някои от необходимите приложения. На
основание чл. 34, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл.18, ал.2 от ПМС 162/2016г., Оценителната комисия е изискала
от кандидата да представи липсващи документи и да отстрани нередовности по вече представени
документи, а именно: Отчет за приходите и разходите (ОПР) на кандидата и Счетоводен баланс за 2015г и
за периода от 01.01.2016 г. до последния приключил месец, преди датата на подаване на проектното
предложение. В законоустановения срок към отговора на въпроса от оценителната комисия, кандидатът е
прикачил единствено Счетоводен баланс за 2015г. В отгвора на кандидата и прикачените документи: 1.
Липсва счетоводен баланс за периода от 01.01.2016 г. до последния приключил месец, преди датата на
подаване на проектното предложение, като вместо него кандидатът е прикачил "Показатели за поети
ангажименти към 30.09.2016г." 2. Липсват ОПР за 2015г и ОПР за периода от 01.01.2016 г. до последния
приключил месец, преди датата на подаване на проектното предложение Съгласно Условията за
кандидатстване и приложенията към тях, документите се изискват само веднъж и непредставянето им е
основание за отхвърляне на проектното предложение.

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост по
процедурата, тъй като в секция 8 "Индикатори" не е включен нито един от основните индикатори за
изпълнение по Компонент 2. Съгласно Условията за кандидатстване „Всеки кандидат трябва да включи в
секция 8 във Формуляра за кандидатстване поне един от индикаторите за изпълнение и резултат по
Компонент 2.

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост по
процедурата, тъй като:
На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл.18, ал.2 от ПМС 162/2016г., Оценителната комисия е изискала
от кандидата да представи липсващи документи и да отстрани нередовности по вече представени
документи. Оценителната комисия е изискала за партньора да се представи Декларация на
кандидата/партньора (ПРИЛОЖЕНИЕ II) - попълнена и подписана по отношение на т. 2 от нея от всички
членове на Управителния съвет на партньора. В законоустановения срок към отговора на въпроса от
оценителната комисия, кандидатът не е прикачил Декларация на кандидата/партньора на един от
членовете на УС - г-н З.М.М. Съгласно Условията за кандидатстване и приложенията към тях,
документите се изискват само веднъж и непредставянето им е основание за отхвърляне на проектното
предложение.

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост по
процедурата, тъй като в секция 8 "Индикатори" не е включен нито един от индикаторите за резултат по
Компонент 2. Съгласно Условията за кандидатстване в зависимост от дейностите, които ще бъдат
реализирани по Компонент 2, кандидатът следва задължително да включи поне един от основните
индикатори за изпълнение и поне един от основните индикатори за резултат.

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост по
процедурата, тъй като към Формуляра за кандидатстване липсват всички необходими приложения. На
основание чл. 34, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл.18, ал.2 от ПМС 162/2016г., Оценителната комисия е изискала
от кандидата да представи липсващи документи и да отстрани нередовности по вече представени
документи, а именно: ОПР и Счетоводен баланс за периода от 01.01.2016г. до последния приключил
месец, преди датата на подаване на проектното предложение, т.е. 30.09.2016г., коректно попълнена в т. 4
Декларация на кандидата/партньора (само за общини/райони на общини) – Приложение ІІ-1 и Декларация
за предоставяне на данни от НСИ (Приложение V). Всички документи следва да се представят подписани
на хартия, сканирани и прикачени в ИСУН 2020. В законоустановения срок към отговора на въпроса от
оценителната комисия, кандидатът е прикачил единствено файлове на електронни подписи на
документите, без файлове на самите документи. Съгласно Условията за кандидатстване и приложенията
към тях, документите се изискват само веднъж и непредставянето им е основание за отхвърляне на
проектното предложение. Изключение от това правило е валидно само по отношение на Декларацията за
представяне на данни от НСИ, която може да бъде изискана от кандидата преди договаряне, в случай на
одобрение на проектното предложение.
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Регистрац
ионен
номер на
Наименование
№ проектнот
на кандидата
о
предложе
ние

УИН

BG05M9O
P001ОБЩИНА
50
000414154
2.005- ЧЕРВЕН БРЯГ
0086

BG05M9O
P00151
2.0050090

ОБЩИНА
ПЕРНИК

000386751

BG05M9O
ФОНДАЦИЯ
P00152
"СВЕТЛИНА 130554647
2.005ЗА ЖИВОТ"
0095

Обща
оценка

Основания

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост по
процедурата, тъй като в секция 8 „Индикатори“ на Формуляра за кандидатстване включеният индикатор
„Неактивни и безработни участници, които са започнали да търсят работа или имат работа, включително
като самостоятелно заети лица след осигурена грижа за дете” е с целева стойност нула. Съгласно
Условията за кандидатстване „всеки индикатор, включен в проектното предложение трябва да бъде
количествено определен, с положителна целева стойност, различна от „0“.

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, тъй като
съгласно Условията за кандидатстване и таблицата за оценка на административно съответствие и допустимост,
партньорът по проекта трябва да има самостоятелна правосубектност – условие за допустимост на проектното
предложение. Съгласно Условията за кандидатстване е допустимо структури на общината, които нямат самостоятелна
юридическа правосубектност да кандидатстват чрез нея за получаване на БФП. В този случай кандидат/партньор е
самата община чрез съответната структура/звено и всички документи се подписват и подават от името на кмета на
общината/упълномощено лице. Кандидатът - община Перник кандидатства по процедурата с партньор Общинско
предприятие „Обществено обслужване”, създадено с Решение № 137 на Общински съвет Перник. Съгласно глава
шеста от ЗОС, Общината може да осъществява самостоятелно стопанска дейност чрез създаване на общински
предприятия, създадени по реда на ЗОС, т.е. общинското предприятие е форма за осъществяване на самостоятелна
дейност на общината. Същото е специализирано звено за управление на общинското имущество за задоволяване на
потребностите на населението и за осигуряване изпълнението на общинските дейности. Този извод произтича от
изричната уредба на чл. 52 от ЗОС, определящ правното съдържание на общинското предприятие, както и обема на
правомощия, които могат да му бъдат възлагани. Функциите, които могат да бъдат възлагани на общинското
предприятие са част от административно- техническото обслужване на населението, като те са и лимитивно изброени
в чл. 53 от ЗОС. Въпреки обаче изпълнението на тези специфични дейности, общинското предприятие е структурна
единица на общината, която не разполага със самостоятелност, нито с правосубектност Съгласно чл. 52 от ЗОС,
общинското предприятие се създава, преобразува и закрива с решение на Общинския съвет, като същият орган
утвърждава бюджета му и с решението за създаването му, се предоставя определено имущество, но само за
управление, като част от общото имущество на общината. Самото общинско предприятие не разполага със свое
собствено имущество, различно от това на общината, а самостоятелното имущество е иманентна характеристика на
всеки правоспособен правен субект. Правилникът, определящ структурата, дейността и числения състав на
общинското предприятие също се утвърждава от общинския съвет (чл. 52, ал.3 от ЗОС). Директорът на общинското
предприятие се назначава от кмета на общината по ред, определен от общинския съвет - чл.55 от ЗОС. За това, че
горецитираното общинско предприятие няма самостоятелна правосубектност може да се съди и от вписания в
проектното предложение Булстат (разширен Булстат на общината). Съгласно отговор на поставен въпрос към УО от
04.10.2016 г. „Кандидатът/партньорът е лице, със самостоятелна правосубектност, регистрирано и имащо право да
осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско
законодателство; в случай че общинското предприятие отговаря на посочените изисквания, може да се кандидатства в
партньорство с общината, като кандидатът и партньорът представят поотделно финансови документи. В случай че
общинското предприятие не отговаря на тях - партньорство с общината ще бъде недопустимо. Липсата на
самостоятелна провосубектност на партньора е основание за отхвърляне на проектното предложение.

Н/П

В дейност 1 "Психологическа подкрепа за хора с увреждания и лица, полагащи грижи за тях за
насърчаване участието на пазара на труда-Компонент 1" в т.3.2 "Сесии за мотивиране, насърчаване
достъпа до заетост и участие на пазара на труда на хора с увреждания над 18 г. и лица, полагащи грижи за
тях" кандидатът предвижда да извършва професионалното информиране, консултиране и ориентиране в
рамките на проекта. Кандидатът не е приложил в ИСУН 2020 сканирана Лицензия, издадена от НАПОО
за извършване на професионално ориентиране и не е посочил № на лицензията от НАПОО в полето към
съответната дейност във Формуляра за кандидатстване. Направена е служебна проверка в Регистъра на
центровете за информация и професионално ориентиране към НАПОО по име на кандидата и не беше
открита такава лицензия. Съгласно Указанията за кандидатстване Кандидатът/Партньорът трябва да е
регистриран в Регистъра на на центровете за информация и професионално ориентиране към НАПОО, в
случай че кандидатът/партньорът ще извършва професионално ориентиране по проекта. В тази връзка
проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и
не минава на следващ етап на оценка.
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Регистрац
ионен
номер на
Наименование
№ проектнот
на кандидата
о
предложе
ние

53

BG05M9O
P0012.0050099

BG05M9O
P00154
2.0050105

ТОМА Б.
ТОМОВ ЕТ

РАЙОН
"КРАСНО
СЕЛО"

УИН

131113666

000696327
0526

BG05M9O
Столична
P001община 000696327
55
2.005- Район "Красна
0579
0107
поляна"

Обща
оценка

Основания

Н/П

На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл.18, ал.2 от ПМС 162/2016г., Оценителната комисия е изискала
от кандидата да представи липсващи документи и да отстрани нередовности по вече представени
документи, а именно: Счетоводен баланс за 2015г. и ОПР за 2016г. с печат на организацията/фирмата,
както и Счетоводен баланс и за периода от 01.01.2016 г. до последния приключил месец, преди датата на
подаване на проектното предложение. Кандидатът е представил ОПР и Счетоводен баланс за 2015г. и
ОПР за 2016г. с печат на организацията/фирмата. Проектното предложение не отговаря на изискванията
за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, защото:
Кандидатът не е представил Счетоводен баланс за периода от 01.01.2016 г. до последния приключил
месец, преди датата на подаване на проектното предложение, или друг финансов документ, въз основа на
който е възможно да се направи оценка на финансовия капацитет. В съответствие с „Въпроси и отговори“
по процедурата, финансовите документи, които следва да бъдат представени, трябва да съдържат
показателите (да бъдат видни), въз основа на които се прави оценка на финансовата стабилност на
кандидата/партньора, съгласно Методиката за оценка на финансовия капацитет – Приложение за
информация към Условията за кандидатстване. Непредставянето на Счетоводен баланс за периода от
01.01.2016 г. до последния приключил месец, преди датата на подаване на проектното предложение/друг
финансов документ прави невъзможна оценката на финансовия капацитет на кандидата, съгласно
горепосочената Методика. Счетоводните баланси и ОПР се изискват само веднъж и следва да се
представят в срока, определен от оценителната комисия. Непредставянето им е основание за отхвърляне
на проектното предложение.

Н/П

На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл.18, ал.2 от ПМС 162/2016г., Оценителната комисия е изискала
от кандидата да представи липсващи документи и да отстрани нередовности по вече представени
документи, а именно: коректно попълнена в т. 4 Декларация на кандидата/партньора общини/райони на
общини (Приложение ІІ-1), Декларация от кмета на община (Приложение ІІІ), Декларация за предоставяне
на данни от НСИ (Приложение V), подписана от поне едно от представляващите кандидата лица, ОПР и
Счетоводен баланс за 2015 г. и за периода от 01.01.2016 г. до последния приключил месец, преди датата
на подаване на проектното предложение, препис от Решение на Общински съвет (ОбС) за подаване на
проектно предложение по конкретната процедура и за създаване на социална/интегрирана услуга, препис
от Решение на Общински съвет (ОбС) за одобряване на споразумение за общинско сътрудничество с
партньора по проекта, съгл. Чл.59 и сл. от ЗМСМА, Декларация за минимални и държавни помощи
(Приложение ІV) на партньора по проекта, коректно попълнена в точки от 13 до 19 вкл., подписана от
поне едно от лицата, вписани като представляващи предприятието в търговския регистър или определени
като такива в учредителен акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване, ОПР и Счетоводен
баланс на Партньора за периода от 01.01.2016г. до последния приключил месец преди датата на подаване
на проектното предложение , т.е. до 30.09.2016г., Удостоверение за кодовете на икономическа дейност на
дружеството (основна икономическа дейност и допълнителна икономическа дейност) от Националния
статистически институт по данни за 2015г. - сканирано и прикачено в ИСУН 2020. В законоустановения
срок кандидатът не е представил изисканите от оценителната комисия документи. Съгласно Условията за
кандидатстване и приложенията към тях, документите се изискват само веднъж и непредставянето им е
основание за отхвърляне на проектното предложение. Изключение от това правило е валидно само по
отношение на Декларацията за представяне на данни от НСИ, препис от Решение на Общински съвет
(ОбС) за подаване на проектно предложение по конкретната процедура и за създаване на
социална/интегрирана услуга, препис от Решение на Общински съвет (ОбС) за одобряване на
споразумение за общинско сътрудничество с партньора по проекта, които може да бъдат изискани от
кандидата преди договаряне, в случай на одобрение на проектното предложение. Проектното
предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост по процедурата,
тъй като към Формуляра за кандидатстване липсват всички необходими приложения.

Н/П

В проектното предложение е предвидена дейност 3 "Изграждане на консултативен кабинет за
мотивационна подкрепа и професионално консултиране", която се предвижда да се изпълнява от
партньора. Кандидатът не е приложил в ИСУН 2020 сканирана Лицензия за партньора, издадена от
НАПОО за извършване на професионално ориентиране и не е посочил № на лицензията от НАПОО в
полето към съответната дейност във Формуляра за кандидатстване. Направена е служебна проверка в
Регистъра на центровете за информация и професионално ориентиране към НАПОО по име на партньора
и не беше открита такава лицензия. Съгласно Указанията за кандидатстване Кандидатът/Партньорът
трябва да е регистриран в Регистъра на центровете за информация и професионално ориентиране към
НАПОО, в случай че кандидатът/партньорът ще извършва професионално ориентиране по проекта. В
тази връзка проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и
допустимост и не минава на следващ етап на оценка.
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BG05M9O
P00156
2.0050109

BG05M9O
P00157
2.0050110

ОБЩИНА
БРЕЗНИК

Община
Криводол

УИН

000386559

000193282

СДРУЖЕНИЕ
ЗА
НАСЪРЧАВА
НЕ НА
ИКОНОМИЧЕ
BG05M9O
СКОТО И
P00158
КУЛТУРНО 175920056
2.005РАЗВИТИЕ
0112
НА СЕЛО
ХОТАНЦА И
СЕЛО
ТЕТОВО ОБЛ.
РУСЕ ХОТЕТ

BG05M9O
СДРУЖЕНИЕ
P00159
"ОТЕЧЕСТВЕ 000702690
2.005Н СЪЮЗ"
0113

BG05M9O
P00160
2.0050118

МЕДИЩИТ
КОНТРОЛ
ООД

123627237

Обща
оценка

Основания

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост по
процедурата, тъй като към Формуляра за кандидатстване липсват всички необходими приложения. На
основание чл. 34, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл.18, ал.2 от ПМС 162/2016г., Оценителната комисия е изискала
от кандидата да представи допълнителни документи и да отстрани нередовности по вече представени
документи, а именно: да се допълни преписа от Решение на Общински съвет (ОбС) за създаване на
социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция и социална услуга Личен асистент и
коректно да е попълнена в т. 4 Декларация на кандидата/партньора (само за общини/райони на общини) –
Приложение ІІ-1. В законоустановения срок кандидатът не е отговорил на въпроса на оценителната
комисия. Съгласно Условията за кандидатстване и приложенията към тях, документите се изискват само
веднъж и непредставянето им е основание за отхвърляне на проектното предложение. Изключение от това
правило е валидно само по отношение на Решение на Общински съвет, което може да бъде представено
по време на оценката или преди сключване на договор, в случай на одобрение на проектното предложение

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост по
процедурата, тъй като в секция 8 "Индикатори на формуляра за кандидатстване не е включен поне един
от основните индикатори за изпълнение. Съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване в зависимост от
дейностите, които ще бъдат реализирани по Компонент 2, кандидатът следва задължително да включи
поне един от основните индикатори за изпълнение и поне един от основните индикаторите за резултат. В
случай, че не са включени поне един от основните индикатори за изпълнение и резултат по Компонент 2 ,
проектното предложение ще бъде ОТХВЪРЛЕНО.

Н/П

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост,
тъй като партньора ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ "ТЕТОВО" попада
в забранителните режими на помощта de minimis в съответствие с регламент №1407/2013 (видно от
Удостоверението за кодовете на икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт
по данни за 2015 година и Декларацията за минимални и държавни помощи - т.13 ), а именно "помощи,
предоставяни на предприятия, които извършват дейност в областта на първичното производство на
селскостопански продукти".

Н/П

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и
не минава на следващ етап на оценка поради: 1.Лоша финансова стабилност на кандидата. Видно от
приложения към формуляра за кандидатстване Счетоводен баланс за текущата година кандидатът НЕ
разполага с финансов капацитет и съгласно Методиката за оценка на финансов капацитет кандидатът
получава общ брой точки 0 (по показател „рентабилност“ 2т. и по показател „финансова независимост“ 2т.). 2.Непредставени от кандидата, допълнително изисканите Декларации на кандидата/партньора
(ПРИЛОЖЕНИЕ II) попълнени от всички лица, членове на УС и надзорни орани, които са вписани в
търговския регистър или в регистъра на ЮЛНЦ, или са определени като такива в учредителен акт, когато
тези обстоятелства не подлежат на вписване,

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост по
процедурата, тъй като:
1. В проектното предложение не е включен нито един от основните индикатори за резултат по Компонент
2. Съгласно Условията за кандидатстване "Всеки кандидат трябва да включи в секция 8 във Формуляра за
кандидатстване поне един от индикаторите за изпълнение и поне един от индикаторите за резултат по
Компонент 2".
2. В секция 8 индикаторът за резултат "Участници на възраст над 29 г., започнали работа, вкл. като
самонаети, при напускане на операцията" по Компонент 1 и индикаторът за изпълнение "Неактивни или
безработни участници" по Компонент 2 са с целева стойност 0. Съгласно Условията за кандидатстване
"Всеки индикатор, включен в проектното предложение трябва да бъде количествено определен, с
положителна целева стойност, различна от "0".
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BG05M9O
P00161
2.0050119

BG05M9O
P00162
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BG05M9O
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ОБЩИНА
РОДОПИ

ОБЩИНА
МОНТАНА

ОБЩИНА
СРЕДЕЦ

УИН

000472200

000320872

000056878

BG05M9O
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P001инициатива в
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131371218
2.005- психиатрията 0124
София

Обща
оценка

Основания

Н/П

В проектното предложение е включена дейност "Професионално ориентиране и консултиране", която ще
се изпълнява от партньора.
Към проектното предложение не приложена сканирана Лицензия, издадена от НАПОО за извършване на
професионално ориентиране и не е посочена № на лицензията от НАПОО в полето към съответната
дейност във Формуляра за кандидатстване. Направена е служебна проверка в Регистъра на центровете за
информация и професионално ориентиране към НАПОО по име на партньора и не беше открита такава
лицензия. Съгласно Указанията за кандидатстване Кандидатът/Партньорът трябва да е регистриран в
Регистъра на центровете за информация и професионално ориентиране към НАПОО, в случай че
кандидатът/партньорът ще извършва професионално ориентиране по проекта. В тази връзка проектното
предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост.

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост по
процедурата, тъй като кандидатът ще изпълнява дейности по Компонент 1, но не е включил основния
индикатор за резултат по Компонент 1 "Участници на възраст над 29г., започнали работа, вкл. като
самонаети, при напускане на операцията". Съгласно Условията за кандидатстване в случай, че кандидатът
изпълнява дейности по Компонент 1 задължително трябва да включи основния индикатор за резултат по
Компонент 1. Съгласно условия за кандидатстване в случай, че не са включени поне един от основните
индикатори за изпълнение и резултат по Компонент 2 и основния индикатор за резултат по Компонент 1,
както в настоящия слчай, проектното предложение ще бъде ОТХВЪРЛЕНО.

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост по
процедурата, тъй като към Формуляра за кандидатстване липсват всички необходими приложения. На
основание чл. 34, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл.18, ал.2 от ПМС 162/2016г., Оценителната комисия е изискала
от кандидата да представи липсващи документи и да отстрани нередовности по вече представени
документи, а именно: 1. Декларация (ПРИЛОЖЕНИЕ II-1) на кандидата, коректно попълнена в т. 4. 2.
ОПР и Счетоводен баланс на кандидата за 2015 г. и за периода от 01.01.2016 г. до последния приключил
месец, преди датата на подаване на проектното предложение. 3.Препис от Решение на Общински съвет
(ОбС) за: - подаване на проектно предложение по конкретната процедура; - създаване на
социална/интегрирана услуга. - одобряване на споразумение за общинско сътрудничество с партньора по
проекта, съгл. чл.59 и сл. от ЗМСМА - предоставяне на сграда/помещение/я за времето на изпълнение на
проекта и със срок до одобряване на окончателния доклад по проекта – за адаптиране на работните места
за хора с увреждания и/или за социални/интегрирани услуги. 4. Копие на Устав и/или друг еквивалентен
документ, от който да са видни поименно членовете на управителните и надзорните органи на партнюора
СНЦ "Диалог". 5.Удостоверение за актуално състояние на СНЦ "Диалог", издадено не по-рано от 3
месеца преди крайната дата на кандидатстване, сканирано и прикачено в ИСУН 2020. 6. Удостоверение
за кодовете на икономическа дейност на предприятието за партньора "Елемент 2002" ЕООД, издадено от
НСИ по данни за 2015 г. 7.ОПР за периода от 01.01.2016 г. до последния приключил месец преди датата
на подаване на проектното предложение на партньора. В законоустановения срок кандидатът не е
отговорил на въпроса на оценителната комисия. Съгласно Условията за кандидатстване и приложенията
към тях, документите се изискват само веднъж и непредставянето им е основание за отхвърляне на
проектното предложение. Единствено непредставянето на Решение на общинския съвет не е основание за
отхвърляне на проектното предложение, тъй като може да бъде представено и преди договаряне в случай
на одобрение.

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост по
процедурата, тъй като в секция 8 "Индикатори" на формуляра за кандидатстване не включен нито един от
основните индикатори за изпълнение по Компонент 2. Съгласно Условията за кандидатстване „Всеки
кандидат трябва да включи в секция 8 във Формуляра за кандидатстване поне един от основните
индикаторите за изпълнение и поне един от основните индикатори за резултат по Компонент 2.
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Регистрац
ионен
номер на
Наименование
№ проектнот
на кандидата
о
предложе
ние

BG05M9O
P00165
2.0050126

ОБЩИНА
МЕЗДРА

УИН

000193371

СДРУЖЕНИЕ
"АЛИАНС ЗА
BG05M9O РЕГИОНАЛН
P001ИИ
66
175072609
2.005- ГРАЖДАНСК
0128
И
ИНИЦИАТИВ
И(АРГИ)"

СДРУЖЕНИЕ
BG05M9O
"ГРАЖДАНС
P00167
КИ
176529078
2.005ИНИЦИАТИВ
0131
И-ГР.ЛОВЕЧ"

BG05M9O
P00168
2.0050132

ОБЩИНА
КАВАРНА

000852697

Обща
оценка

Основания

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост по
процедурата, тъй като: На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл.18, ал.2 от ПМС 162/2016г., Оценителната
комисия е изискала от кандидата да представи липсващи документи и да отстрани нередовности по вече
представени документи, а именно: за кандидата Приложение ІІ-1 Декларацията на кандидата/партньора
(само за кандидати/партньори общини и райони на общини) - попълнена и подписана, коректно попълена
в т. 4 , Приложение ІІ - Декларация на кандидата/партньора от представляващите на тримата партньори
по проекта, попълнена по образец и подписана, коректно попълнена в т. 1. Приложение ІV - Декларация
за минимални и държавни помощи попълнена по образец от партньорите по проекта "Врачански камък"
ООД и "Дани-Рени и синове" ЕООД, Препис от Решение на ОбС за одобряване на споразумение за
сътрудничество и партньорство. Кандидатът не е представил отговор в законоустановения срок.
Единствено непредставянето на Решение на ОбС не е основание за отхвърляне на проектното
предложение, което може да бъде представено преди договаряне, в случай на одобрение на проекта.
Съгласно Условията за кандидатстване и приложенията към тях, документите се изискват само веднъж и
непредставянето им е основание за отхвърляне на проектното предложение.

Н/П

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и
не минава на следващ етап на оценка, поради лоша финансова стабилност на кандидата. Видно от
приложения към формуляра за кандидатстване Счетоводен баланс за текущата година кандидатът НЕ
разполага с финансов капацитет и съгласно Методиката за оценка на финансов капацитет кандидатът
получава общ брой точки 1 (по показател „рентабилност“ 0 т. и по показател „финансова независимост“ 1
т.). Взети са следните стойности при изчисляване на показателите за: 1.„финансова независимост“ 256:2481=0,1 2.„рентабилност“ (- 66:2481)*100= - 2,67

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост по
процедурата, тъй като: На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл.18, ал.2 от ПМС 162/2016г., Оценителната
комисия е изискала от кандидата да представи липсващи документи и да отстрани нередовности по вече
представени документи, а именно Приложение ІІ - Декларация на кандидата/партньора - попълнена и
подписана от всички членове на управителния съвет на кандидата. Съгласно Условията за кандидатстване
членове на управителни и надзорни органи попълват декларацията единствено по отношение на т. 2 от
нея. Кандидатът не е представил отговор в законоустановения срок. Съгласно Условията за
кандидатстване и приложенията към тях, документите се изискват само веднъж и непредставянето им е
основание за отхвърляне на проектното предложение.

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие допустимост, тъй
като:
1. Партньорът не е регистриран в Регистъра на центровете за професионално обучение към НАПОО за
професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението. В проектното предложение се
предвижда обучение по част от професия озеленител 622020, специалност парково строителство и
озеленяване 6220202, за което партньорът не е лицензиран. В лицензия 200512289 липсва горепосочената
професия и специалност.
2. Съгласно Условията за кандидатстване кандидатът/партньорът трябва да е регистриран в Регистъра на
центровете за информация и професионално ориентиране към НАПОО, в случай, че
кандидатът/партньорът ще извършва професионално ориентиране по проекта. Партньорът ще извършва
професионално ориентиране в рамките на проекта, но след служебна проверка в Регистъра на центровете
за информация и професионално ориентиране към НАПОО е установено, че партньорът няма регистрация
в посочения регистър.
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Регистрац
ионен
номер на
Наименование
№ проектнот
на кандидата
о
предложе
ние

BG05M9O
P00169
2.0050137

Община
Борован

УИН

000193065

СДРУЖЕНИЕ
BG05M9O "НАЦИОНАЛ
P001ЕН АЛИАНС
70
175331937
2.005НА ХОРА С
0140
РЕДКИ
БОЛЕСТИ"

BG05M9O
P001ОБЩИНА
71
123116940
2.005- НИКОЛАЕВО
0143

фондация
BG05M9O „Национален
P001център за
72
176677828
2.005борба с
0146
бедствия и
аварии“

Обща
оценка

Основания

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост по
процедурата, тъй като към Формуляра за кандидатстване липсват изискваните от оценителната комисия
документи, а са прикачени единствено файлове на електронни подписи. На основание чл. 34, ал. 2 от
Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и
чл.18, ал.2 от ПМС 162/2016г., Оценителната комисия е изискала от кандидата да представи липсващи
документи и да отстрани нередовности по вече представени документи, а именно: Коректно попълнена в
т. 4 Декларация на кандидата/партньора (само за общини/райони на общини) – Приложение ІІ-1 и препис
от Решение на ОбС за подаване на проектно предложение по конкретната процедура и за създаване на
социална/интегрирана услуга. Всички документи следва да се представят подписани на хартия, сканирани
и прикачени в ИСУН 2020. В законоустановения срок към отговора на въпроса от оценителната комисия,
кандидатът е прикачил единствено файлове на електронни подписи на документите, без файлове на
самите документи. Съгласно Условията за кандидатстване и приложенията към тях, документите се
изискват само веднъж и непредставянето им е основание за отхвърляне на проектното предложение.
Изключение от това правило е валидно по отношение на преписа от Решението на ОбС за подаване на
проектно предложение по конкретната процедура и за създаване на социална/интегрирана услуга, което
може да бъде представено от кандидата преди договаряне, в случай на одобрение на проектното
предложение.

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, тъй
като:
Кандидатът не е приложил в ИСУН 2020 сканирано Удостоверение за регистрация за извършване на
посредническа дейност по наемане на работа, издадено от Агенция по заетостта (АЗ) и не посочил № на
удостоверението за регистрация за извършване на посредническа дейност в полето към съответната
дейност във Формуляра за кандидатстване. Не е открита лицензия, след служебна проверка в Регистъра на
АЗ за фирми извършващи посредническа дейност в България. Съгласно Условията за кандидатстване,
Кандидатът/Партньорът трябва да е регистриран в АЗ за извършване на посредническа дейност, в случай
че ще извършва такава по проекта. В тази връзка проектното предложение не отговаря на изискванията за
административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка.

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, тъй
като: На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл.18, ал.2 от ПМС 162/2016г., Оценителната комисия е изискала
от кандидата да представи липсващи документи и да отстрани нередовности по вече представени
документи, а именно: сканирани файлове на всички изискуеми документи, в т.ч. и финансови. (Към
проектното предложение са прикачени само файлове на електронни подписи, като липсват файлове на
самите документи). Към отговора на въпроса на оценителната комисия, кандидатът не е представил ОПР
и Счетоводен баланс за периода 01.09.2016-30.09.2016г. Съгласно Условията за кандидатстване и
приложенията към тях, документите се изискват само веднъж и непредставянето им е основание за
отхвърляне на проектното предложение.

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост по
процедурата, тъй като към Формуляра за кандидатстване липсват всички необходими приложения. На
основание чл. 34, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл.18, ал.2 от ПМС 162/2016 г., Оценителната комисия е изискала
от кандидата да представи копие на Устав и/или друг еквивалентен документ, от който да са видни
поименно членовете на управителните и надзорните органи на кандидата и попълнени и подписани от
членовете на управителни и надзорни органи Декларация на кандидата/партньора (Приложение ІІ), които
декларират единствено обстоятелствата по т. 2 от нея. В законоустановения срок към отговора на въпроса
от оценителната комисия, кандидатът не е прикачил изисканите документи, а именно попълнени и
подписани от членовете на управителни и надзорни органи Декларация на кандидата/партньора
(Приложение ІІ). В отговора на кандидата в т. 4 е посочено, че представя копие на учредителен акт, от
където е видно, че фондацията се представлява еднолично от изпълнителния директор. Съгласно чл. 7,
ал.3 от ПМС 162/2016 г. изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки се отнасят
за лицата, които представляват кандидата, и лицата, които са членове на управителни и надзорни органи
на кандидата. Видно от учредителния акт органи на управление на фондацията са Съветът на фондацията
и Изпълнителният директор и в този смисъл декларации се представят от всички лица членове на съвета
на фондацията. Съгласно Условията за кандидатстване и приложенията към тях, документите се изискват
само веднъж и непредставянето им е основание за отхвърляне на проектното предложение.
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Регистрац
ионен
номер на
Наименование
№ проектнот
на кандидата
о
предложе
ние

УИН

ФОНДАЦИЯ
BG05M9O "ПОЗИТИВН
P001И УМЕНИЯ
73
113061709
2.005НА
0147
ЛИЧНОСТТА
В СОЦИУМА"

BG05M9O
P00174
2.0050151

Община
Самоков

000776491

BG05M9O
СДРУЖЕНИЕ
P00175
"ПАРАЛЕЛЕН 175865439
2.005СВЯТ"
0154

76

BG05M9O
P001ОБЩИНА
115246756
2.005ПЕРУЩИЦА
0159

Обща
оценка

Основания

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, тъй
като:
В секция 8 "Индикатори" на формуляра за кандидатстване не включен поне един от основните
индикатори за резултат по Компонент 2. Съгласно Условията за кандидатстване в зависимост от
дейностите, които ще бъдат реализирани по Компонент 2, кандидатът следва задължително да включи
поне един от основните индикатори за изпълнение и поне един от основните индикаторите за резултат.

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, тъй
като:
В секция 8 "Индикатори" на формуляра за кандидатстване не включен нито един от индикаторите за
изпълнение по Компонент 2. Съгласно Условията за кандидатстване в зависимост от дейностите, които
ще бъдат реализирани по Компонент 2, кандидатът следва задължително да включи поне един от
основните индикатори за изпълнение и поне един от основните индикатори за резултат.

Н/П

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и
не минава на следващ етап на оценка, тъй като видно от приложения към формуляра за кандидатстване
Счетоводен баланс за текущата година партньорът Хармония 1 не разполага с финансов капацитет и
съгласно Методиката за оценка на финансов капацитет получава общ брой точки 1 (по показател
„рентабилност“ 0т. и по показател „финансова независимост“ 1т.), което показва лоша финансова
стабилност. Взети са следните стойности при изчисляване на показателите за: 1. „финансова
независимост“ - 4/35; полученото число е 0,11, което е равносилно на 1т. 2. „рентабилност“ - (-16)/35;
полученото число е - 0,457*100 = - 45,7%, което е равносилно на 0т. В случай, че партньорът не разполага
с финансов капацитет в съответствие с Методиката за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. проектното предложение се
отхвърля.

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост по
процедурата, тъй като към Формуляра за кандидатстване липсват всички необходими приложения. На
основание чл. 34, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл.18, ал.2 от ПМС 162/2016г., Оценителната комисия е изискала
от кандидата да представи липсващи документи и да отстрани нередовности по вече представени
документи, а именно: 1.Коректно съставена заповед на кмета на общината за подписване с КЕП на
формуляра за кандидатстване с дата не по-късна от датата на подаване на проектното предложение (към
проектното предложение е приложена за друга община - Вълчи дол); 2. препис от Решение на Общински
съвет (ОбС) за: - подаване на проектно предложение по конкретната процедура; - създаване на
социална/интегрирана услуга (в случая ЦСРИ). - за предоставяне на сграда/помещение/я за времето на
изпълнение на проекта и със срок до одобряване на окончателния доклад по проекта – за адаптиране на
работните места за хора с увреждания и/или за социални/интегрирани услуги; 3. Декларация
(ПРИЛОЖЕНИЕ II-1), коректно попълнена в т. 4; 4.ОПР и Счетоводен баланс за 2015 г. и за периода от
01.01.2016 г. до последния приключил месец, преди датата на подаване на проектното предложение (към
30.09.2016г.). В законоустановения срок кандидатът не е отговорил на въпроса на оценителната комисия.
Съгласно Условията за кандидатстване и приложенията към тях, документите се изискват само веднъж и
непредставянето им е основание за отхвърляне на проектното предложение. Единствено непредставянето
на Решение на ОбС не е основание за отхвърляне на проектното предложение, тъй като може да бъде
представено преди договаряне в случай на одобрение.
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Регистрац
ионен
номер на
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BG05M9O
P001ОБЩИНА
77
000093638
2.005ПРОВАДИЯ
0160

BG05M9O СДРУЖЕНИЕ
P001"КЛУБ КАНУ
78
131007638
2.005КАЯК
0162
"ЛЕВСКИ""

СДРУЖЕНИЕ
"СПОРТ ЗА
ТЕБ И МЕНBG05M9O
СПОРТЕН
P00179
КЛУБ ПО 175506443
2.005КАНУ-КАЯК,
0164
БОКС И
СИЛОВ
ТРИБОЙ"

Обща
оценка

Основания

Н/П

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост,
тъй като: На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл.18, ал.2 от ПМС 162/2016г., Оценителната комисия е изискала
от кандидата да представи липсващи документи и да отстрани нередовности по вече представени
документи, а именно: ОПР за 2015г. и Счетоводен баланс за 2016 г. - за периода от 01.01.2016 г. до
последния приключил месец, преди датата на подаване на проектното предложение. Кандидатът е
представил допълнително отчет за изпълнението на бюджета за 2015г. и Отчет за приходите и разходите
за текущата финансова година вместо изисканите ОПР за 2015г. и Счетоводен баланс за 2016 г. - за
периода от 01.01.2016 г. до последния приключил месец, преди датата на подаване на проектното
предложение. Счетоводните баланси и ОПР се изискват само веднъж и следва да се представят в срока,
определен от оценителната комисия. Непредставянето им е основание за отхвърляне на проектното
предложение.

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост по
процедурата, тъй като към Формуляра за кандидатстване липсват всички необходими приложения. На
основание чл. 34, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл.18, ал.2 от ПМС 162/2016г., Оценителната комисия е изискала
от кандидата да представи липсващи документи и да отстрани нередовности по вече представени
документи, а именно: Декларация на кандидата (ПРИЛОЖЕНИЕ II) коректно попълнена в т. 1, подписана
от всички лица, които са овластени да представляват кандидата, независимо дали гo представляват заедно
и/или поотделно, и са вписани в регистъра на ЮЛНЦ, или са определени като такива в учредителен акт,
когато тези обстоятелства не подлежат на вписване и попълнена по отношение на т.2 от членовете на
управителни и надзорни органи; Копие на Устав и/или друг еквивалентен документ, от който да са видни
поименно членовете на управителните и надзорните органи на кандидата; Удостоверение за актуално
състояние на КАНДИДАТА, издадено не по-рано от 3 месеца преди крайната дата на кандидатстване;
Удостоверение за код на икономическа дейност (основна икономическа дейност и допълнителна
икономическа дейност) от Националния статистически институт по данни за 2015 г.; Отчет за приходите
и разходите за 2015 г. с подписи на съставител и ръководител и печат на сдружението. В
законоустановения срок кандидатът не е отговорил на въпроса на оценителната комисия. Съгласно
Условията за кандидатстване и приложенията към тях, документите се изискват само веднъж и
непредставянето им е основание за отхвърляне на проектното предложение.

Н/П

Видно от приложения към формуляра за кандидатстване Счетоводен баланс за текущата година
кандидатът не разполага с финансов капацитет и съгласно методиката за оценка на финансов капацитет
получава общ брой точки 0: - по показател 1. „Финансова независимост”: – 2т. - по показател 2.
„Рентабилност”: 2т. Взети са следните стойности при изчисляване на показателите за 1. „Финансова
независимост”: - 18/24 = - 0,75 ФН е отрицателно число и съгласно методиката за оценка на финансов
капацитет кандидатът получава (-2т.). 2. „Рентабилност” 0/24 =0 -2%lt;Рlt;2% : 2т. Финансова стабилност
= -2+2=0т. Съгласно методиката за оценка на финансов капацитет кандидатът демонстрира лоша
финансова стабилност. Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно
съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка.

BG05M9OP001-2.005 "Активно включване"

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

Приложение 3

Регистрац
ионен
номер на
Наименование
№ проектнот
на кандидата
о
предложе
ние

BG05M9O
P00180
2.0050165

BG05M9O
P00181
2.0050166

ОБЩИНА
РАЗГРАД

ОБЩИНА
ПОМОРИЕ

УИН

000505910

000057179

BG05M9O
P001ОБЩИНА
82
000093474
2.005ВЪЛЧИ ДОЛ
0167

Обща
оценка

Основания

Н/П

В секция 9 „Екип“ на формуляра за кандидатстване, кандидатът не е посочил име на лице, което ще заема
позицията ръководител на проекта. Съгласно Указанията за попълване на формуляр за кандидатстване
чрез ИСУН 2020, които са част от пакета документи за информация към Условията за кандидатстване, в
секция 9 „Екип“ трябва задължително да се попълни информация за ръководителя на проекта.
Задължителните за попълване полета са: Име по документ за самоличност, Позиция по проекта,
Квалификация и отговорности. Позиция по проекта и квалификация и отговорности са попълнени, но име
по документ за самоличност в проектното предложение не е попълнено. В секция 9 е отбелязано
единствено името на лице, което ще заема друга позиция по проекта. Към проектното предложение следва
да се прикачи задължително автобиография на Ръководителя на проекта (Приложение І). В секция 12 е
прикачен единствено образеца на автобиография по процедурата. Автобиографията не е попълнена –
прикачена е празна бланка. Съгласно таблицата за оценка на АСД, в случай, че Приложение І Автобиография на ръководителя не е представена, същата се изисква от кандидата като пояснителна
информация. Оценителната комисия не е изискала автобиография, тъй като не е известно на кое лице да
се изиска автобиографията. Изискването на автобиография на по-късен етап, при условие, че в
проектното предложение не е посочено конкретно лице, което ще изпълнява функциите на ръководител
на проекта, е в противоречие с принципа на равнопоставеност на всички кандидати, тъй като на
конкретния кандидат ще бъде предоставена възможност за по-дълъг период от време да направи избор за
ръководител на проект. Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно
съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка.

Н/П

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, тъй
като:
В секция 8 „Индикатори“ на Формуляра за кандидатстване заложената целева стойност на всички
индикатори е нула. Съгласно Условията за кандидатстване „всеки индикатор, включен в проектното
предложение трябва да бъде количествено определен, с положителна целева стойност, различна от „0“.
В секция 8 „Индикатори“ на Формуляра за кандидатстване заложената целева стойност на включените
индикатори е нула - индикаторите не са колическвено определени. Съгласно Условията за кандидатстване
„всеки индикатор, включен в проектното предложение трябва да бъде количествено определен, с
положителна целева стойност, различна от „0“. Проектното предложение не отговаря на критериите за
административно съответствие и допустимост и не преминава на следващ етап на оценка.

Н/П

На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл.18, ал.2 от ПМС 162/2016г., Оценителната комисия е изискала
от кандидата да представи липсващи документи и да отстрани нередовности по вече представени
документи, а именно: Автобиография на ръководителя на проекта (Приложение І) - /за съответствие с т. 9
"Екип"/; 2. Декларация на кандидата/партньора общини/райони на общини (ПРИЛОЖЕНИЕ II-1),
попълнена и подписана от представляващия кандидата; 3. Декларация за предоставяне на данни от НСИ
(Приложение V), подписана от поне едно от представляващите кандидата лица; 4. Препис от Решение на
Общински съвет (ОбС) за: - подаване на проектно предложение по конкретната процедура,за създаване на
социална/интегрирана услуга и за предоставяне на сграда/помещение/я за времето на изпълнение на
проекта и със срок до одобряване на окончателния доклад по проекта – за адаптиране на работните места
за хора с увреждания и/или за социални/интегрирани услуги. В законоустановения срок към отговора на
въпроса от оценителната комисия, кандидатът е прикачил всички горецитирани документи, но
приложената Декларация на кандидата /партньора /Приложение ІІ-1/ не е попълнена коректно в т. 4
Съгласно Условията за кандидатстване и приложенията към тях, документите се изискват само веднъж и
непредставянето им е основание за отхвърляне на проектното предложение. Изключение от това правило
е валидно само по отношение на Декларацията за представяне на данни от НСИ и за Препис от Решение
на Общински съвет (ОбС) за: - подаване на проектно предложение по конкретната процедура,за създаване
на социална/интегрирана услуга и за предоставяне на сграда/помещение/я за времето на изпълнение на
проекта и със срок до одобряване на окончателния доклад по проекта – за адаптиране на работните места
за хора с увреждания и/или за социални/интегрирани услуги, които може да бъдат изискани от кандидата
преди договаряне, в случай на одобрение на проектното предложение. Проектното предложение не
отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост по процедурата, тъй като към
Формуляра за кандидатстване, след въпрос от оценителната комисия, кандидатът е приложил некоректно
попълнена в. т.4 Декларация на кандидата/партньора /Приложение ІІ-1/.
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Н/П

Съгласно условията за кандидатстване до оценка на етап административно съответствие и допустимост се
допускат само проектни предложения подадени/регистрирани в срок до 17,30 часа на 31.10.2016г.
Проектното предложение се отхвърля и няма да бъде разглеждано, тъй като е регистрирано в 17,37 на
31.10.2016г., т.е след установения срок.

Н/П

Съгласно условията за кандидатстване до оценка на етап административно съответствие и допустимост се
допускат само проектни предложения подадени/регистрирани в срок до 17,30 часа на 31.10.2016г.
Проектното предложение се отхвърля и няма да бъде разглеждано, тъй като е регистрирано в 17,37 на
31.10.2016г., т.е след установения срок.

000505928

Н/П

Съгласно условията за кандидатстване до оценка на етап административно съответствие и допустимост се
допускат само проектни предложения подадени/регистрирани в срок до 17,30 часа на 31.10.2016г.
Проектното предложение се отхвърля и няма да бъде разглеждано, тъй като е регистрирано в 17,41 на
31.10.2016г., т.е след установения срок.

BG05M9O
СДРУЖЕНИЕ
P001''БИЗНЕС
103550317
2.005АГЕНЦИЯ''
0171

Н/П

Съгласно условията за кандидатстване до оценка на етап административно съответствие и допустимост се
допускат само проектни предложения подадени/регистрирани в срок до 17,30 часа на 31.10.2016г.
Проектното предложение се отхвърля и няма да бъде разглеждано, тъй като е регистрирано в 19,29 часа
на 31.10.2016г., т.е след установения срок.

BG05M9O
P001ОБЩИНА
000590704
2.005ТВЪРДИЦА
0168

BG05M9O
P00184
2.0050169

ОБЩИНА
ТУНДЖА

BG05M9O
P00185
2.0050170

ОБЩИНА
САМУИЛ

86

УИН

000970457
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