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Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на  
Сдружение „Местна инициативна група – Радомир – Земен“ № РД 50-48/03.05.2018 г. 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 

 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 
 

от 16.06.2020 год. 

 

на Комисията за подбор на проектни предложения 

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-1.083 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. „Повишаване 

квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и 

умения на заетите лица от всички възрастови групи“, от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ 

 

 

Провеждане на етап „Оценка на административното съответствие и 

допустимостта“. 

 

Проверката за спазването на срока за подаване на проектните предложения е 

извършена от оценителната комисия на проведеното на 04.03.2020 г. встъпително 

заседание.  

Комисията констатира, че в ИСУН 2020 е регистрирано общо 1 брой проектно 

предложение, което е  подадено в рамките на крайния срок за подаване на проектни 

предложения – 28.02.2020 г., 17:00 часа. 

 

Таблица 1: Регистър на проектните предложения 

 

Рег. № на проектното 

предложение: 
Име на кандидата: 

Дата и час на 

регистриране: 

BG05M9OP001-1.083-0001 
АК ЕЛЕКТРИК АД  

(ЕИК: 113561397) 

 25.02.2020 г. 

 09:52 ч. 

 

Заключение от етап „Оценка на административното съответствие и 

допустимостта“ 

 

✓ Проектни предложения, предложени за отхвърляне 

При извършената оценка на етап „АСД“ по процедура BG05M9OP001-1.083 МИГ-

Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на 

изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“ 

няма отхвърлени проектни предложения. 
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✓ Оттеглени проектни предложения 

При извършената оценка на етап „АСД“ по процедура № BG05M9OP001-1.083 

МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане на 

адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички 

възрастови групи“ няма оттеглени проектни предложения. 

 

✓ Проектни предложения, предложени за по-нататъшна оценка. 

Въз основа на извършената оценка, КППП предлага 1 /едно/ проектно 

предложение с размер на БФП  134 526,44 лв.  на етап „Административно съответствие 

и допустимост“ да бъде допуснато до техническа и финансова оценка: 

 

Таблица 5: Списък на проектните предложения, допуснати да техническа и 

финансова оценка 

 

 

ПП рег. 

номер 

Наименование Наименование Общ размер 

на БФП (лв.) 

Общ 

размер на 

съфинан-

сиране 

(лв.) 

BG05M9OP0

01-1.083-0001 
АК ЕЛЕКТРИК АД Повишаване на 

квалификацията и 

постигане на адекватни 

на изискванията на 

бизнеса знания и 

умения на заетите в 

"АК ЕЛЕКТРИК" АД 

лица от всички 

възрастови групи 

134 526,44 0,00 

 

 

Провеждане на етап „Техническа и финансова оценка“. 

Техническата и финансова оценка на проектните предложения, постъпили по 

процедурата и преминали етап „Административно съответствие и допустимост“ се 

извърши в съответствие с Условията за кандидастване и утвърдения образец на 

оценителна таблица, съхраняван с ИСУН 2020. 

 

След извършването на техническа и финансова оценка по процедура 

BG05M9OP001-1.083 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6 „Повишаване квалификацията и 

постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от 

всички възрастови групи“, бяха получени следните оценки: 
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Таблица 10: Получени оценки на етап ТФО 

 

Проектно 

предложение 

№ 

Кандидат Наименование на 

проектното предложение 

Точки 

BG05M9OP001-

1.083-0001 

АК ЕЛЕКТРИК АД  

(ЕИК: 113561397) 

Повишаване на 

квалификацията и 

постигане на адекватни на 

изискванията на бизнеса 

знания и умения на заетите 

в "АК ЕЛЕКТРИК" АД 

лица от всички възрастови 

групи 

81 

 

На 16.06.2020 г. в 14:14 часа е извършено класиране на проектните предложения в ИСУН 

2020 от Председателя на КППП – Администратор на сесия  - № BG05M9OP001-1.083-

S1-ST2. 

 

Таблица 11: Класиране на проектните предложения 

 

П
о
р
е
д
е
н 
н
о
м
е
р 

С
т
а
т
у
с 

Одобре
но БФП 
(лв.) Процедура 

Номер на 
ПП 

Наименова
ние Кандидат 

Дата 
на 
регис
трац
ия 

С
т
а
т
у
с 

А
н
у
л
и
р
а
н
о 
к
л
а
с
и
р
а
н
е Обобщена оценка 

   
МИГ-Радомир-
Земен, Мярка 
2.1.6. 
„Повишаване 
квалификацията 
и постигане на 
адекватни на 
изискванията на 
бизнеса знания и 
умения на 
заетите лица от 
всички 
възрастови 
групи“ 

BG05M9O
P001-
1.083-0001 

Повишаван
е на 
квалификац
ията и 
постигане 
на адеква... 

АК 
ЕЛЕКТРИК 
АД 

25.02.
2020 
09:52 

Р
е
г
и
с
т
р
и
р
а
н
о 

Н
е 

Тип 

Преми

нава Точки 

ОАСД Да 
 

ТФО Не 81 
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На 16.06.2020 г. се генерира от система ИСУН 2020 Протокол за „Техническа и 

финансова оценка“ № BG05M9OP001-1.083-S1-RP4. 

 

Заключение: 

 

✓ Обща сума (Общо допустими разходи – ОДР – 100%) на проектните 

предложения, предложени за финансиране: 0,00 лева. 

✓ Сума на одобрената безвъзмездна финансова помощ (БФП – 100 %) –  

0,00 лева. 

✓ Съфинансиране от кандидатите – 0 % - 0,00 лева. 

✓ Брой проектни предложения предложени за финансиране – 0 брой. 

✓ Общата налична сума на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 

– 352 044,00 лева. 

 

 

Въз основа на извършената техническа и финансова оценка на процедура за 

подбор на проектни предложения по процедура № BG05M9OP001-1.083 МИГ-

Радомир-Земен, Мярка 2.1.6 „Повишаване квалификацията и постигане на 

адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички 

възрастови групи“, втори краен срок няма одобрени за финансиране проектни 

предложения. 

 

✓ Предложени за финансиране проектни предложения, подредени по реда на 

тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да 

бъде предоставена за всяко от тях; 

 

Таблица 12: 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 

предложение 

 
№ 

на 

клас

ира

нето 

н 

точк

и 

Проектно 

предложе

ние № 

Наименование на 

кандидата 

Средно-

аритметичн

а оценка 

(брой 

точки) 

Искана сума 

на БФП 

Препоръчана 

сума на БФП 

Общ 

бюджет на 

проекта 

(първонача

лен) 

Общ размер на 

бюджета 

(препоръчан) 

% на 

БФП, 

спрямо 

ОДР 

 НП НП НП НП НП НП НП НП 

 

 

✓ Резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, 

но за които не е достигнало финансиране по процедура за подбор на проекти 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.083 

МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и 

постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на 

заетите лица от всички възрастови групи“, втори краен срок 
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Таблица 13: Списък на резервните проектни предложения, които успешно 

са преминали оценяването, но за които не достига финансиран, подредени по реда 

на тяхното класиране 

 
№  Рег. № на 

проектното 

предложен

ие в ИСУН 

Наименование на 

кандидата 

Наименование на 

проектното 

предложение 

Среден резултат 

(брой точки) 

Общо 

допустими 

разходи на 

проекта (лв.) 

Общ размер 

на БФП 

(лв.) 

% на БФП, 

спрямо ОДР 

 НП НП НП НП НП НП НП 

 

✓ Предложени за отхвърляне проектни предложения и основания за 

отхвърлянето им 

 

Таблица 14: Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения 

и основанието за отхвърлянето им на етап Техническа и финансова оценка 

  

№ 

по 

ред 

Рег. номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат Основания за отхвърляне 

1. BG05M9OP001-

1.083-0001 

„АК ЕЛЕКТРИК“ 

АД 

Проектно предложение № BG05M9OP001-1.083-

0001 „Повишаване на квалификацията и постигане 

на адекватни на изискванията на бизнеса знания и 

умения на заетите в "АК ЕЛЕКТРИК" АД лица от 

всички възрастови групи“ с кандидат „АК Електрик“ 

АД не е одобрено за финансиране със следните 

мотиви: 

Проектното предложение не отговаря на критериите 

за техническа и финансова оценка. Съгласно 

изискванията на Условията за кандидатстване и 

Методологията за техническа и финансова оценка на 

проектно предложение по процедурата ако проектно 

предложение получи 0 точки по някой от раздели 1, 

2, 3 или 4 то се предлага за отхвърляне. 

Подаденото проектно предложение получава крайна 

оценка на раздел 4 „Бюджет и ефективност на 

разходите - Ефективност, ефикасност и 

икономичност на разходите и структурираност на 

бюджета“ от Методологията за техническа и 

финансова оценка 0 точки. Поради тези причини, 

проектното предложение не отговаря на критериите 

за финансиране. 

Заложените в т.7 „План за изпълнение / Дейности по 

проекта“ от Формуляра за кандидатстване, Дейност 

2: „Предоставяне на обучение за придобиване на 

ключови компетентности на заети лица - ЧАСТ 1“, 

разходи за обучение на 49 заети на длъжност 

„Електромонтьор“ в "АК ЕЛЕКТРИК" АД лица за 

придобиване на познания по ключови 
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компетентности КК 2 Обучение по чужди езици–

английски език са премахнати от бюджета на 

проекта, поради липсата на сериозна аргументация за 

необходимостта от съответното обучение. 

В резултат на редуциране на бюджета на проектното 

предложение, изразяващо се в премахване на 

следните разходи:  

За дейност 2 „Предоставяне на обучение за 

придобиване на ключови компетентности на заети 

лица - ЧАСТ 1“ – 34 300.00 лв.  

общата сума на проектното предложение е 

редуцирана на 96 796.44 лв. след намаляване на 

преките разходи с 34 300.00 лв. и непреките, 

съответно с 3 430.00 лв.  Същата е по-ниска от 

регламентирания в т.9 „Минимален и максимален 

размер на безвъзмездната финансова помощ за 

конкретен проект“ от Условията за кандидатстване 

минимален размер на безвъзмездната финансова 

помощ по процедурата – 97 790.00 лв. 

Съгласно Методологията за техническа и финансова 

оценка, в случай че в резултат на отстраняване на 

недопустими разходи от бюджета на проекта, общата 

сума на проектното предложение се окаже по-ниска 

от минималния размер на БФП, то проектното 

предложение ще бъде отхвърлено. 

 

 

✓ Оттеглени по време на оценката проектни предложения 

В резултат на извършената оценка няма проектни предложения, оттеглени от 

кандидатите по процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-1.083 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. 

„Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса 

знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“, втори краен срок. 

 

Оценителен доклад № BG05M9OP001-1.083-S1-RR5 е генериран в ИСУН 2020 

на 16.06.2020 г. 

 

Преписът-извлечение съответства на взетите решения и е идентичен с текста от 

Оценителния доклад на КППП от 16.06.2020 г., по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.083 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 

2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на 

бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“, от 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“. 


