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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И ,СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНАПРОГРАМА
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕРЕСУРСИ"2014-2020
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД
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ЧОВewкип: РЕСУРСИ

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД НА МИГ

Х!! ff.l.v.$.::31.. / ..15:0.3....~J!.I.8r.

На основание чл. 47, ал. 5, във връзка с доклада по ал. 4 от IIМC 161/04.07.2016 Г., и
заповед РД,N'Q01-362/17.05.2017 г. на министъра на труда и социалната политика

8
като се запознах с доклада на оценителната комисия от 09.02.2018 година, с доклада за
извършена проверка за спазване на процедурата за подбор на проекти от :миг и с
доклада на набшодателите и със становищата, изразени в тях, и във връзка с проведена
процедура чрез подбор на проекти на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-
1.026 "МИГ ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО - ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ
ЛИЦА" на МИГ "ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО - ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ
ЛИЦА", с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси" 2014-2020 Г., .

РЕШИХ:

1. Одобрявам доклада на оценителната комисия на МИГ "Панагюрище, Стрелча,
Лесичово" от 2018 година.

8 2. Приемам становището на' оценителната комисия за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по предложените-за финансиране проекти от списъка
по чл. 44, ал. 3, т. 1 от IIМC 161/04.07.2016 Г., който е приложение към настоящото
решение.

3. Одобрявам общ размер на безвъзмездната финансова помощ, възлизащ на 96
580 лв. /деветдесет и шест хиляди петстотин и осемдесет лева/

4. Отказвам предоставянето на безвъзмездна финансова помощ за проектните
предложения, посочени в списъка в по чл. 44, ал. 3, т. 3 от IIМC 161/04.07.2016 Г.,
който е приложение към настоящото решение.

Настоящото решение да се доведе до знанието на одобрените и неодобрените
кандидати в тридневен срок от издаването му, съгласно чл. 61, ал. 1 от АПК.
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МИНИСТЕРСТВОНА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНАПРОГРАМА
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕРЕСУРСИ"2014-2020 о пв t''''ТИВli'' nl~OI'p"""'A

Рд3ВIr\ТИEНА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ .
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

в законоустановения срок от предоставяне на документите по чл. 36, ал.2 от
ЗУСЕСИФ да се сключи Административен договор/да се издаде Решение за отказ за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Настоящото решение подлежи на оспорване в срок от 14 дни пред компетентния
административен съд по реда на АПК.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

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

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

ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА УО:

--------------------------------------------------------------- -- - -



ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА "ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО"

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 Рег. К!! проектните

финансовакандндата оценкаред предложения
помощ

,,лЕС
ОАСД-АГРА" "Обучения за заети

1
BG05M90POO 1-

ЕООД лица в ЛЕС АГРА
да

40315,00
1.026-0001 ТФО-да

(ЕИК: ЕООД"
81т.

112664259)
"БиС "Повишени умения за ОАСД-
СТИЛ" по - качествени

BG05M90POOl-
ЕООД работни места във

да
27500,002

1.026-0004 ТФО-да
(ЕИК: фирма "БиС СТИЛ" 80т.

203712318) ЕООД"
"АСАРЕЛ "Подобряване достъпа ОАСД-

вооэмэоюоь - ТРАНС" до заетост и да 28 765,003 ООД качеството на ТФО-да1.026-0003 (ЕИК: работните места в 68т.
130149830) Асарел - Транс" ООД
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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА "ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО"
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Списък
на предложените за отхвърляне проектнн предложения

и основанието за отхвърлянето им

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

ВО05М90РОО1 "РИТОН
-1.026 - 0002 - П" АД

"МАРИЦА Проектното предложение не отговаря на
ТЕКС'"АД критериите за административно

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 .

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

" б fI 110"показател рента илност , оценката е

-- - - - - ----------
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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" .
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