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Съдържание:

1. Лица, участващи в процедурата по оценяване;
2. Хронология;
3. Оценка и кореспонденция;
4. Заключение;
5. Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по

реда на 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
оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране;

7. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието
за отхвърлянето им;

8. Подписи.

1. Лица, участващи в процедурата по оценяване;

Съгласно Заповед NQ2/ 03.01.2018 г. състава на комисията е както следва:

1. МАРИЯ ИВАНОВА СТАНКОВА - Председател на КППП, член на
колективния върховен орган на МИГ, без право на глас, квалификация Икономист -

Корпоративни финанси



2. ПЕНКА БОЙЧЕВА КАЦАРОВА - СТЕФАНОВА - Секретар на КППП, член
на колективния върховен орган и екипа на МИГ, без право на глас, квалификация Публична
и бизнес администрация

3. Членове на КППП с право на глас:

ГАЛЯ ТОМОВА МЕНОВА - външен експерт - оценител
квалификация Публична администрация и Връзки с обществеността

НЕБАХА Т ФЕИМ ЮСЕИН - външен експерт - оценител
квалификация Социални дейности и Финанси

АНГЕЛИНА МИТОВА ШЕНТОВА - член на върховния колективен орган и екипа
на МИГ

квалификация Икономика и управление на селското стопанство

Наблюдатели от УО на ОП РЧР:

1. НАДЕЖДА РУМЕНОВА ОГНЯНОВА - главен експерт в отдел
"Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ", ГД ЕФМПП, МТСП

2. ВИКТОРИЯ ЯКОВА ПЕТРОВА - старши експерт в отдел "Верификация -
Южен", ГД ЕФМПП, МТСП

Резервни членове на КППП:

1. РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МАТАНСКИ - външен експерт - оценител
квалификация Технически науки, Компютри и Аграрно инженерство

2. ДАНИЕЛА АСЕНОВА САЛКИНА - външен експерт - оценител
квалификация Технически науки и Изчислителна техника

3. МАРИЯ ТАНЧЕВА НЕЙЧЕВА - член на върховния колективен орган и
екипа на МИГ, с квалификация История

2. Хронология

N~по ред на присъствени дата
заседания

1 - во заседание 09.01.2018 г.
2 - ро заседание 20.01.2018 г.
3 - то заседание 09.02.2018 г.

3. Оценка и кореспонденция
Оценката на АСД и ТФО на проектните предложения бе извършена съгласно

посочени в Насоки за кандидатстване критерии и въз основа на попълнените в ИСУН 2020
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контролни листа и дадени забележки на оценителите. Резултата от оценителния процес е както
следва:

До крайния срок на прием на проекти 29.12.2017 г. 17.30 часа са получени 4 броя
проектни предложения както следва:

Рег. К!! на проектното предложение Име на кандидата
BG05M90POO1-1.026-0001 "ЛЕС АГРА" ЕООД (ЕИК: 112664259)
BG05M90POO1-J.026-0002 "РИТОН - П" АД (ЕИК: 822106398)
BG05M90POO1-1.026-0003 "АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД (ЕИК: 130149830)
BG05M90POO1-1.026-0004 "Б и С СТИЛ" ЕООД (ЕИК: 203712318)

Председателя и секретаря с администраторски права, чрез системата ИСУН 2020
извършиха преглед на създадената оценителната сесия, проектните предложения и
пристъпиха към автоматичното разпределение на проектните предложения с по двама
оценители. Системата направи следното разпределение:

Рег. К!! на проектното Име на кандидата Име на оценител АСД
предложение

"ЛЕС АГРА" ЕООД
Небахат Феим Юсеин(n.usеin)

BG05M90POO1-1.026-0001 Ангелина Митова Шентова(ЕИК: 112664259)
(а.shentova)

РИТОН - П" АД
Галя Томова Менова/я.шепоса)

BG05M90POO1-1.026-0002 " Ангелина Митова Шентова(ЕИК: 822106398)
(a.shentova)

"АСАРЕЛ - ТРАНС" Галя Томова Менова/я.шепоса)
BG05M90POO1-1.026-0003

ООД (ЕИК: 130149830) Небахат Феим Юсеин(n.usеin)

BG05M90POO1-1.026-0004 "Б и С СТИЛ" ЕООД Галя Томова Менова/я.шелоча)
(ЕИК: 203712318) Небахат Феим Юсеин(n.usеin)

При извършената оценка за административно съответствие и допустимост в ИСУН
2020 от оценителите са установени следните нередовности в подадените 4 проектни
предложения, както следва:

Рег. К!! Име на кандидата Установени неясноти и необходима
допълнителна информация/документи

BG05M90P001- "ЛЕС АГРА" ЕООД Установено е, че СБ и ОПР са към дата
1.026-0001 (ЕИК: 112664259) 28.12.2017г. Липсва подпис и печат на

съставител на финансовите документи. Не
коректно е попълнена Декларацията за
минимални помощи - т.6, т.9, т.ll.
- Да се представи ОПР и Счетоводен баланс с
подпис и печат на съставителя;
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BG05M90P001-
1.026-0002

"РИТОН - П" АД
(ЕИК: 822106398)

-ОПР и Счетоводен баланс да са съставени
към 30.11.2017 Г.;
- Кандидатът следва да представи коригирана
декларация за минимални помощи в т. 6, Т.9и
т.11а.
-Всички документи следва да бъдат
сканирани и прикачени в СЕКЦИЯ 12 от
формуляра за кандидатстване.
Установено бе, че СБ и ОПР са към 31.10.2017
г. Не са поставени подписи и печати от
ръководител и съставител. - Да се представи
ОПР и Счетоводен баланс към 30.11.2017 г.
Същите следва да бъдат с имена и подписи на
"съставител" и "ръководител" и с печат на
организацията/ фирмата.
- ОПР и Счетоводен баланс към 30.11.2017 г.

.на Партньора. Същите следва да бъдат с имена
и подписи на "съставител" и "ръководител" и
с печат на организацията/ фирмата.
- В т.11, раздел "Опит на кандидата/партньора
в предоставянето на обучения по кшочови
компетентности" във Формуляра за
кандидатстване е описано, че е проведено
обучение по кк 2 - Общуване на чужди езици
- Английски език в "Марицатекс" АД гр.
Пловдив, но не е описана датата /периода, в
който е осъществено обучението. Да се даде
пояснителна информация за периода на
провеждане на обучението.
- Да бъде уточнено дали е предвидено
партньорът да разходва средства по проекта и
в какъв размер. В Указанието за попълване на
формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020
(приложение за информация към Условията за
кандидатстване) е посочено, че това
обстоятелство се попълва в т.3 Данни за
партньори в полето "Финансово участие".
Полето в тази точка не е попълнено, но са
приложени: ОПР и Счетоводен баланс за
партньора и Удостоверение за кодовете на
икономическа дейност на предприятието
(основна икономическа дейност и
допълнителна икономическа дейност)
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BG05M90P001-
1.026-0003

"АСАРЕЛ - ТРАНС"
ООД (ЕИК:
130149830)

издадено от НСИ, и Декларация за минимални
помощи).
- Кандидатът следва да представи Декларация
на кандидата/ партньора (ПРИЛОЖЕНИЕ
П)коректно попълнена в т. 1, подписана от
всички лица, които са овластени да
представляват кандидата, независимо дали го
представляват заедно иJ или поотделно, и 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.
- Не е коректно попълнена Декларация за
минимални и държавни помощи (Приложение
IП):
-В т.Т не е посочено наименование на
кандидата/ получателя - следва да се посочи;
-в т. 9 не е посочено вярното
обстоятелство - ДА/НЕ - следва да се изтрие
излишното;
-Установено е несъответствие на
декларираното обстоятелство по отношение
на т. 11, т.12 и т.13 от Декларацията за
минимални и държавни помощи (Приложение
ПI) и избрания режим на помощта в Секция 1
от Формуляра за кандидатстване. Кандидатът
следва да представи коректно попълнени т. 11,
т.12 и т.П,
Кандидатът следва да представи коректно
попълнена Декларация за минимални и
държавни помощи (Приложение Ш),
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.
3.Установено е несъответствие на
декларираното обстоятелство по отношение
на т. 7 от Декларацията и избраната
категория/статус на предприятието в Секция 2
от Формуляра за кандидатстване. Моля
кандидатът да представи пояснителна
информация относно категория/статус на
предприятието и при необходимост да се
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представи коректно попълнена Декларация за
минимални и държавни помощи (Приложение
III) в т. 7, 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.

BG05M90POO1- "Б и С СТИЛ" ЕООД Комисията констатира, че проектното
1.026-0004 (ЕИК: 203712318) предложение отговоря на критериите за АСД.

След така обсъдените оценителни листа, констатирано бе, че Счетоводните баланси и
Отчетите за приходи и разходи са съставени към различни дати. С цел уеднаквяване и
равнопоставеност на предоставените данни и за по - добра съпоставимост на кандидатите,
комисията взе следното

РЕШЕНИЕ Х!!1:

Да се изиска за всеки кандидат и партньор по проекта да бъде предоставен Счетоводен
баланс към 30.11.2017 г. и Отчет за приходи и разходи към 30.11.2017 г. - отговарящи на чл.
25 от Закона за счетоводството.

РЕШЕНИЕ Х!!2:

До 22.01.2018 г. да бъдат прекъснати оценителните листа от външните оценители на
по - горе цитираните проектни предложения. В срок до 22.01.2018 г. да се подготвят и изпратят
от председателя и секретаря, писма за допълнителна информация за отстраняване на неясноти
по проектните предложение, съгласно забележките в оценителните листа на оценителите.

По време на извършване на етапа на оценяване бе осъществена кореспонденция с
кандидатите, както следва:

Рег, Х!!на проектното Име на кандидата Дата на Срок на
предложение изпращане на отговор

въпрос
BG05M90POO 1-1.026-000 1 "ЛЕС АГРА" ЕООД 22.01.2018 г. 29.01.2018 г.

(ЕИК: 112664259)
BG05M90POO 1-1.026-0002 "РИТОН - П" АД 22.01.2018 г. 29.01.2018 г.

(ЕИК: 822106398)
BG05M90POO 1-1.026-0003 "АСАРЕЛ-

ТРАНС" ООД 22.01.2018 г. 29.01.2018 г.
(ЕИК: 130149830)

BG05M90POO 1-1.026-000 1 "ЛЕС АГРА" ЕООД 26.01.2018 г. 02.02.2018 г.
(ЕИК: 112664259)
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Тримата кандидати представиха следните документи:

Рег. Х!! Имена Дата на ПредставилlНепредставил
каидидата отговор

BG05M90POO1- "ЛЕС АГР А" Кандидатът представи част от
1.026-0001 ЕООД (ЕИК: 23.01.2018 г. изискуемите документи -

112664259) коригирана Декларация за
минимални помощи, СБ и ОПР с
подпис на съставител

BG05M90P001- "РИТОН - П" 29.01.2018 г. Представиха изискуемите
1.026-0002 АД (ЕИК: документи, които доказват, че

822106398) проектното предложение не
отговаря на критериите за
административно съответствие и
допустимост поради липса на
финансов капацитет на партньора.

BG05M90P001- "АСАРЕЛ- 24.01.2018 г. Предоставиха изискуемите
1.026-0003 ТРАНС" ООД документи и доказаха, че

(ЕИК: кандидатът отговаря на критериите
130149830) за АСД.

BG05M90P001- "ЛЕС АГРА" 27.01.2018 г. Кандидатът представи изискуемите
1.026-0001 ЕООД (ЕИК: документи - СБ и ОПР с подпис и

112664259) печат на съставител и доказа, че
отговоря на критериите за АСД.

Въз основа на получената комуникация за отстраняване на нередности, след
извършена оценка за АСД от по-нататъшно участие в оценката на проектни предложения
отпада следното проектно предложение:

Рег. Х!! Кандидат Партнъор Основание за отпадане на проектното
предложение

-1.026 - 0002
BG05M90POOl "РИТОН "МАРИЦА

ТЕКС" АД
Проектното предложение не отговаря на

за административно-П" АД критериите
съответствие и допустимост, тъй като:
Съгласно Условията за кандидатстване по
процедурата, кандидатите/партньорите
трябва да разполагат с финансов капацитет
(съгласно приложени Счетоводен баланс и
Отчет за приходите и разходите за
текущата година), съобразно Приложение
Методика за оценка на финансовия
капацитет на кандидатите/партньорите по
ОП РЧР 2014-2020.
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Партньорът "Марицатекс" АД не отговаря
на това изискване, тъй като видно от
приложените Счетоводен баланс и Отчет за
приходите и разходите за текущата година
не разполага с финансов капацитет.
Финансовата стабилност на партньора е
оценена с общ брой точки "- 2", съгласно
Методиката за оценка на финансов
капацитет на кандидатите по ОП РЧР 2014-
2020, чрез която се определя финансовия
капацитет на кандидатите/партньорите. По
показател "финансова независимост"
оценката на партньора е " - 2" точка, а по
показател "рентабилност", оценката е "О"
точки. Взети са следните стойности от
Счетоводния баланс на партньора
"Марицатекс" АД при изчисляване на
показателите:
1. По показател "Финансова
независимост"= - 61:7203 = - 0,008 (- 2 т.)
2. По показател "Рентабилност" - -
469:7203*100 = - 6,51 % (О т.)
Съгласно Методиката за оценка на
финансов капаците на
кандидатите/партньорите по ОП РЧР 2014-
2020, когато общият брой точки и на двата
показателя е 2 или по-малко, финансовата
стабилност на кандидата/партньора е лоша
и се отхвърля проектното предложение на
етап "Оценка на административното
съответствие и допустимостта".

в резултат на Обобщена оценка за АСД - извършена на 01.02.2018 Г. от председателя
и секретаря на комисията, преминават за извършване на ТФО следните проектни
предложения:

Рег. Х!! на проектното предложение Име на кандидата
BG05M90POO1-1.026-0001 "ЛЕС АГРА" ЕООД (ЕИК: 112664259)
BG05M90POO1-1.026-0003 "АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД (ЕИК: 130149830)
BG05M90POO1-1.026-0004 "Б и С СТИЛ" ЕООД (ЕИК: 203712318)

При автоматичното разпределение на оценителите в ИСУН 2020 - извършено на
01.02.2018 Г. от председателя и секретаря на комисията, за извършване на Техническа и
финансова оценка проектните предложения се разпределиха, както следва:
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Рег. К!! на проектното Име на кандидата Име на оценител ТФО
предложение

BG05M90POO 1-1.026- "ЛЕС АГРА" ЕООД (ЕИК: Небахат Феим Юсеин(п.usеiп)

0001 112664259) Ангелина Митова
Шентова( a.shentova)

BG05M90POO 1-1.026- "АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД
Ангелина Митова
Шентова( a.shentova)0003 (ЕИК: 130149830)
Галя Томова Менова/я.гпепоеа)

BG05M90POO 1-1.026- "Б и С СТИЛ" ЕООД Галя Томова Менова/я.шепоса)
0004 (ЕИК: 203712318) Небахат Феим Юсеин(п.usеiп)

След извършената Техническа и финансова оценка от външните оценители
Председателя на комисията служебно отрази 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 няколко определени категории
разходи, съгласно чл. 67 (1), точка г., чл. 67 (5), точка а, (i) и (ii) и чл. 68 (1) буква (а) от
Регламент 1303/2013 г. на всяко едно проектно предложение.

Резултатите от контролните листа са както следва:

Рег.К!! Име на кандидата Резултати от ТФО
Преминава Точки
-ДА/НЕ

BG05M90POO 1-1.026-000 1
"ЛЕС АГРА" ЕООД (ЕИК: ДА 81
112664259)

BG05M90POO 1-1.026-0003 "АСАРЕЛ - ТРАНС" ООД ДА 68
(ЕИК: 130149830)

BG05M90POO 1-1.026-0004
"Б и С СТИЛ" ЕООД (ЕИК: ДА 80
203712318)

Заключение

Въз основа на обобщената комплексна оценка в системата ИСУН 2020, проектите бяха
класирани по следния начин:

Наименование на Одобрена
Х!! Имена Обобщена безвъзмездна
по Рег.К!! проектните оценка финансовакандидата
ред предложения помощ

"ЛЕС ОАСД-да
BG05M90P001- АГРА" "Обучения за заети лица

ТФО-да 40315,001
ЕООД (ЕИК: в ЛЕС АГРА ЕООД"1.026-0001 81 т.
112664259)
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"БиС "Повишени умения за по
BG05M90POO1- СТИЛ" - качествени работни

ОАСД-да
2 ТФО-да 27500,001.026-0004 ЕООД (ЕИК: места във фирма "БиС

203712318) СТИЛ" ЕООД"
80 т.

"АСАРЕЛ- "Подобряване достъпа до
ОАСД-даBG05M90P001- ТРАНС" заетост и качеството на

3
1.026-0003 ООД (ЕИК:

ТФО-да 28 765,00
работните места в

130149830) Асарел - Транс" ООД
68 т,

Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на
тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде
предоставена за всеки от тях;

К!! Наименование на Одобрена
Имена Обобщена безвъзмезднапо Per.N!! проектните финансовакандидата оценка

ред предложения
помощ

"ЛЕС АГР А"
ОАСД-

1
BG05M90P001-

ЕООД (ЕИК:
"Обучения за заети лица да

40315,00
1.026-0001 в ЛЕС АГРА ЕООД" ТФО-да

112664259) 81т.
"БиС "Повишени умения за по ОАСД-

BG05M90P001- СТИЛ" - качествени работни да
27500,002

1.026-0004 ЕООД (ЕИК: места във фирма "БиС ТФО-да
203712318) СТИЛ"ЕООД" 80 т.
"АСАРЕЛ- "Подобряване достъпа до ОАСД-

BG05M90P001- ТРАНС" заетост и качеството на да
28 765,003

1.026-0003 ООД (ЕИК: работните места в Асарел ТФО-да
130149830) - Транс" ООД 68 т.

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за
отхвърлянето им;

Per.N!! Кандидат Партньор Основание за отпадане на проектното
предложение

BG05M90POOl "РИТОН- "МАРИЦА Проектното предложение не отговаря на
-1.026 - 0002 П"АД ТЕКС" АД критериите за административно

съответствие и допустимост, тъй като:
Съгласно Условията за кандидатстване по
процедурата, кандидатите/партньорите
трябва да разполагат с финансов
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капацитет (съгласно приложени
Счетоводен баланс и Отчет за приходите
и разходите за текущата година),
съобразно Приложение Методика за
оценка на финансовия капацитет на
кандидатите/партньорите по ОП РЧР
2014-2020.
Партньорът "Марицатекс" АД не отговаря
на това изискване, тъй като видно от
приложените Счетоводен баланс и Отчет
за приходите и разходите за текущата
година не разполага с финансов
капацитет. Финансовата стабилност на
партньора е оценена с общ брой точки "-
2", съгласно Методиката за оценка на
финансов капацитет на кандидатите по
ОП РЧР 2014-2020, чрез която се определя
финансовия капацитет на
кандидатите/партньорите. По показател
"финансова независимост" оценката на
партньора е " - 2" точка, а по показател
"рентабилност", оценката е "О" точки.
Взети са следните стойности от
Счетоводния баланс на партньора
"Марицатекс" АД при изчисляване на
показателите:
1. По показател "Финансова
независимост"= - 61:7203 = - 0,008 (- 2 т.)
2. По показател "Рентабилност" = -
469:7203*100 = - 6,51 % (О т.)
Съгласно Методиката за оценка на
финансов капаците на
кандидатите/партньорите по ОП РЧР
2014-2020, когато общият брой точки и на
двата показателя е 2 или по-малко,
финансовата стабилност на
кандидата/партньора е лоша и се отхвърля

"Опроектното предложение на етап ценка
на административното съответствие и

"допустимостта .
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Подписи

Председател на КППП, без право на глас:
М. Станкова

~ .

Секретар на КППП, без право на глас:
п. Стефанова

Членове с право на глас:

Галя Томова Менова

Небахат Феим Юсеин

Ангелина Митова Шентова

Приложения:
1. Заповед N22/ 03.01.2018 г. на председателя на УС на МИГ за назначаване на

КППП;
2. Декларация за безпристрастност и поверителност -7бр.;
3. Протокол от заседание на КППП;
4. Присъствени списъци.
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