
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА "ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО"

ПРОТОКОЛ Х!! 11

Днес 14.02.2018г. Управителният съвет на МИГ "панагюр.и~тр;!л , есичово"проведе
заседание. Участие взеха следните членове на УС: /(\ J +-,

1. Галина Николова Матанова -Община панагюрище~)(.;~ .~\~ .. :-.---------

2.

3.

4. Гинка Петкова Томева - Физическо лице . .. ,....... {uJjА
Стоянка Стоянова Върлякова - .Лазарсон А" ЕООД гр. Панагюрище :~.~."..1.(/ .
Георги Николов Цоков - Физическо лице :. ~t
Василка Рашкова Такучева - .Вимпета" ЕООД гр. а;::...

5.

6.

7.

8.

От заседанието отсъства г-жа Зоя Чочкова.
Заседанието протече при следният дневен ред:

1. Одобрение на Оценителен доклад от работата на Комисията за подбор на проектни предложения
по процедура BG05M90P001- 1.026 "МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово - обучения за заети
лица".

По първа точка от Дневния ред: Във връзка с чл. 44, ал. 3-6 на ПМС NQ161 от 2016 г.
Оценителната комисия за подбор на проекти по процедура BG05M90P001- 1.026 "МИГ
Панагюрище, Стрелча, Лесичово - обучения за заети лица" предостави на Управителния съвет на
МИГ за одобрение Оценителният доклад от работата на Комисията.

Всички присъстващи членове на УС подписаха Декларации за наличие/липса на конфликт на
интереси.

Председателя на КППП г-жа Мария Станкова запозна членовете на УС с оценителния
доклад, в който подробно са описани получените проектни предложения, как е протекла оценката и
по двата етапа - АСД и ТФО. Информира ги за комплексната оценка и полученото крайно
класиране. На УС бяха предоставени:



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
всеки от тях;

2. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за
отхвърлянето им, които са неразделна част от доклада;

3. Резервни предложения не се предвиждат;
4. Оттеглени проектни предложения - няма.

На членовете на УС на МИГ бе предоставен и протокола от проведените заседания на
оценителната комисия.

М. Станкова - Председател на КППП докладва на членовете на УС, че:
- размера на безвъзмездната финансова помощ по приема е достатъчен да бъдат

финансирани всички одобрени проектни предложения.
- комисията е изпълнявала своите ангажименти безпристрастно и поверително.
- всеки един член на комисията своевременно е извършвал оценката на разпределените му

проектни предложения.
- от УО на ОПРЧР, комисията е получавала пълно съдействие и методическа помощ.
- работата на комисията е приключила в определения срок.

Членовете на Управителния съвет оцениха работа на комисията като успешна и в резултат
на подробно представения доклад взеха следното РЕШЕНИЕ:

1. Приемат и одобряват оценителния доклад от работата на Комисията за подбор на
проектни предложения по процедура BG05M90POOl - 1.026 "МИГ Панагюрище, Стрелча,
Лесичово - обучения за заети лица".

2. Възлагат на Председателя на Управителния съвет на МИГ да подпише одобри
Оценителния доклад.

ГЛАСУВАНЕ: ЗА - 8; ПРОТИВ - О; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - О.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА У .
Г.Матанова
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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

Рег. К!! Имена Обобщена безвъзмезднапо проектнитекандидата оценка финансоваред предложения
помощ

"ЛЕС ОАСД-АГРА" "Обучения за заетиBG05M90POO1-1 ЕООД лица в ЛЕС АГРА да
40315,001.026-0001 ТФО-да(ЕИК: ЕООД"

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

BG05M90P001- СТИЛ" по - качествени
2 ЕООД работни места във

да
27500,001.026-0004 ТФО-да

(ЕИК: фирма "БиС СТИЛ" 80т.203712318) ЕООД"
"АСАРЕЛ "Подобряване достъпа ОАСД-

BG05M90P001-
-ТРАНС" до заетост и

3 ООД
да 28 765,00

1.026-0003
качеството на ТФО-да

(ЕИК: работните места в 68 т.
130149830) Асарел - Транс" ООД
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Списък
на предложените за отхвърляне проектни предложения

и основанието за отхвърлянето ИМ

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

BG05M90POO1 "РИТаН
-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.
<I>инансоватастабилност 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. показател "ФинансоваПо
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" .


