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Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на  
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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 

 

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 
 

от 22.05.2020 год. 

 

на Комисията за подбор на проектни предложения 

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. „Приспособяване на 

работниците, предприятията и предприемачите към промените“, втори краен срок 

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 са регистрирани общо 3 броя проектни 

предложения, от които 3 броя проекти предложения са подадени в рамките на първия 

краен 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: 

BG05M9OP001-1.078-

0005 

„АК ЕЛЕКТРИК“ АД  

(ЕИК: 113561397) 

14.02.2020 г. 

10:15 ч. 

BG05M9OP001-1.078-

0006 

„БУС ПЕРНИК" ООД 

(ЕИК: 201245257)  

26.02.2020 г. 

10:48 ч. 

BG05M9OP001-1.078-

0007 

„ЕН ЕНД КЕЙ КОЗМЕТИКС 

ДИВЕЛОПМЪНТС“ ООД 

(ЕИК: 113567717) 

27.02.2020 г. 

14:57 ч. 

 

 

Заключение от етап „Оценка на административното съответствие и 

допустимостта“. 
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✓ Проектни предложение, предложени за отхвърляне 

 

При извършената оценка на етап „Административно съответствие и допустимост“ 

по процедура № BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. 

„Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“, 

втори краен срок е отхвърлено едно проектно предложение. 

 

Таблица 5: Списък на проектни предложения, предложени за отхвърляне  

на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по 

процедура BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. 

„Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените“, втори краен срок 

 

№ 

по 

ред 

Рег. номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат Основание за отхвърляне 

1. BG05M9OP001-

1.078-0006 

„БУС 

ПЕРНИК“ 

ООД 

Съгласно т. 21. „Начин на подаване на проектните 

предложения“ от Условията за кандидатстване, всеки 

кандидат по настоящата процедура има право да участва 

с едно проектно предложение в настоящата процедура.  

Съгласно т. 24.3. „Брой предложения и безвъзмездни 

финансови помощи на кандидат и партньор“ от 

Условията за кандидатстване, всеки кандидат може да 

подаде само едно проектно предложение по настоящата 

процедура за набиране на предложения. Кандидатът 

„БУС ПЕРНИК“ ООД, с ЕИК: 201245257 е подал повече 

от едно проектно предложение по настоящата процедура:  

✓ ПП № BG05M9OP001-1.078-0003 – „Адаптирана 

работна среда“ по първия краен срок;  

✓ ПП № BG05M9OP001-1.078-0006 – „Адаптирана 

работна среда“ по втория краен срок;  

Подаденото ПП № BG05M9OP001-1.078-0003 – 

„Адаптирана работна среда“ по първия краен срок е 

допуснато до оценка и същото е отхвърлено от КППП, 

поради което повторно подаденото ПП № 

BG05M9OP001-1.078-0006 – „Адаптирана работна среда“ 

по втория краен срок по процедурата, НЕ СЛЕДВА ДА 

БЪДЕ ДОПУСНАТО ДО ОЦЕНКА И СЪЩОТО 

СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОТХВЪРЛЕНО НА ЕТАП 

„ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО 

СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ“. 
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✓ Оттеглени проектни предложения. 

При извършената оценка на етап „Административно съответствие и допустимост“ 

по процедура № BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. 

„Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“, 

втори краен срок няма оттеглени проектни предложения. 

 

✓ Проектни предложения, предложени за по-нататъшна оценка 

Въз основа на извършената оценка на етап „Административно съответствие и 

допустимост“ по процедура № BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. 

„Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“, 

втори краен срок КППП предлага 2 (две) проектни предложения да бъдат допуснати до 

техническа и финансова оценка: 

 

Таблица 6: Списък на проектни предложения допуснати до Техническа и 

финансова оценка: 

 

№ 

по 

ред 

Рег. номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат Наименование 

1. BG05M9OP001-

1.078-0005 

„АК ЕЛЕКТРИК“ 

АД 

Приспособяване на работниците и „АК 

ЕЛЕКТРИК“ АД към промените 

2. BG05M9OP001-

1.078-0007 

„ЕН ЕНД КЕЙ 

КОЗМЕТИКС 

ДИВЕЛОПМЪНТС“ 

ООД 

Подобряване на организацията и условията на труд 

в „Ен Енд Кей Козметикс Дивелопмънтс“ ООД 

 

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 № 

BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. „Приспособяване на 

работниците, предприятията и предприемачите към промените“ бяха получени следните 

оценки: 

 

Таблица 12: Получени оценки на етап ТФО 

 

Проектно 

предложение 

№ 

Кандидат Наименование на 

проектното предложение 

Точки 

BG05M9OP001-

1.078-0005 

„АК ЕЛЕКТРИК“ АД  

(ЕИК: 113561397) 

Приспособяване на 

работниците и "АК 

88,5 
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ЕЛЕКТРИК" АД към 

промените 

BG05M9OP001-

1.078-0007 

„ЕН ЕНД КЕЙ 

КОЗМЕТИКС 

ДИВЕЛОПМЪНТС“ ООД 

(ЕИК: 113567717) 

Подобряване на 

организацията и условията 

на труд в "Ен Енд Кей 

Козметикс Дивелопмънтс" 

ООД 

49 

 

 

На 22.05.2020 г. в 17:00 часа е извършено класиране на проектните предложения 

в ИСУН 2020 от Председателя на КППП – Администратор на сесия - № BG05M9OP001-

1.078-S2-ST2. 

 

 

Таблица 13: Класиране на проектните предложения 

 

 

 

П
о
р
е
д
е
н 
н
о
м
е
р 

С
т
а
т
у
с 

Одобрено 
БФП (лв.) Процедура 

Номер 
на ПП 

Наименова
ние Кандидат 

Дата 
на 
реги
стра
ция 

Стат
ус 

Ан
ули
ран
о 
кла
сир
ане Обобщена оценка 

1 О
д
о
б
р
е
н
о 

124 487,40 МИГ-
Радомир-
Земен, 
Мярка 
2.1.7. 
„Приспособ
яване на 
работницит
е, 
предприяти
ята и 
предприем
ачите към 
промените“ 

BG05M9
OP001-
1.078-
0005 

Приспособя
ване на 
работницит
е и "АК 
ЕЛЕКТРИК" 
АД к... 

АК 
ЕЛЕКТРИК 
АД 

14.02
.2020 
10:15 

Реги
стри
рано 

Не Тип Преминава Точки 

ОАСД Да 
 

ТФО Да 88.5 
 

 
О
т
х
в
ъ
р
л
е
н
о 
н

 
МИГ-
Радомир-
Земен, 
Мярка 
2.1.7. 
„Приспособ
яване на 
работницит
е, 
предприяти
ята и 

BG05M9
OP001-
1.078-
0006 

"Адаптиран
а работна 
среда" 

"БУС 
ПЕРНИК" 
ООД 

26.02
.2020 
10:48 

Реги
стри
рано 

Не Тип Преминава Точки 

ОАСД Не 
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П
о
р
е
д
е
н 
н
о
м
е
р 

С
т
а
т
у
с 

Одобрено 
БФП (лв.) Процедура 

Номер 
на ПП 

Наименова
ние Кандидат 

Дата 
на 
реги
стра
ция 

Стат
ус 

Ан
ули
ран
о 
кла
сир
ане Обобщена оценка 

а 
О
А
С
Д 

предприем
ачите към 
промените“ 

 
О
т
х
в
ъ
р
л
е
н
о 
н
а 
Т
Ф
О 

 
МИГ-
Радомир-
Земен, 
Мярка 
2.1.7. 
„Приспособ
яване на 
работницит
е, 
предприяти
ята и 
предприем
ачите към 
промените“ 

BG05M9
OP001-
1.078-
0007 

Подобряван
е на 
организация
та и 
условията 
на труд в... 

ЕН ЕНД 
КЕЙ 
КОЗМЕТИК
С 
ДИВЕЛОПМ
ЪНТС ООД 

27.02
.2020 
14:57 

Реги
стри
рано 

Не Тип Преминава Точки 

ОАСД Да 
 

ТФО Не 49 
 

 

 

На 22.05.2020 г. се генерира от система ИСУН 2020 Протокол за  „Техническа и 

финансова оценка“ № BG05M9OP001-1.078-S2-RP4. 

 

Таблица 14: Оценка ТФО 

 
ПП рег. номер Наименование Общ размер на БФП 

(лв.) Първоначално 

заявена сума 

Резултат 

от ОАСД 

Резултат от ТФО Класиране 

Статус Статус Точки Пореден 

номер 

Статус БФП след 

корекции 

(лв.) 

BG05M9OP001-1.078-0005 „АК ЕЛЕКТРИК“ 

АД 

113 170,43 

(заявена сума в 

ИСУН) 

124 487,47 (сума с 

начислени 10 % 

непреки разходи) 

Преминава Преминава 88,5 1 Одобрено 124 487,40 

BG05M9OP001-1.078-0006 "БУС ПЕРНИК" 

ООД 

105 726,41 Не 

преминава 

   
Отхвърлено 

на ОАСД 

 

BG05M9OP001-1.078-0007 „ЕН ЕНД КЕЙ 

КОЗМЕТИКС 

ДИВЕЛОПМЪНТС“ 

ООД 

200 160,55 Преминава Не 

преминава 

49 
 

Отхвърлено 

на ТФО 
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Таблица 15: 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 Основание за отхвърляне 

1. BG05M9OP001-

1.078-0007 

„ЕН ЕНД КЕЙ 

КОЗМЕТИКС 

ДИВЕЛОПМЪНТС“ 

ООД 

Проектно предложение № BG05M9OP001-1.078-

0007 „Подобряване на организацията и условията на 

труд в „Ен Енд Кей Козметикс Дивелопмънтс“ ООД“ 

с кандидат „Ен Енд Кей Козметикс Дивелопмънтс“ 

ООД  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, за да бъде предложено за финансиране 

едно проектно предложение, общата крайна оценка 

на етап техническа и финансова оценка трябва да е 

равна на или по-голяма от 50 точки. Ако проектно 

предложение, получи 0 точки по някой от раздели 1, 

2, 3 или 4, то се предлага за отхвърляне.  

Подаденото проектно предложение получава 

обща крайна оценка на етап техническа и финансова 

оценка 49 точки, което е под минималния праг за 

преминаване по процедурата. Крайната оценка на 

проектното предложение на раздел 4 „Бюджет и 

ефективност на разходите – Ефективност, 

ефикасност и икономичност на разходите, 

структурираност на бюджета“ от Методологията за 

техническа и финансова оценка е 0 точки. Поради 

тези причини, проектното предложение не отговаря 

на критериите за финансиране. 

Съгласно т. 13.2 „Допустими дейности“ от 

Условията за кандидатстване, по отношение на 

поддейност 5.1. „Осигуряване на средства за 

колективна защита, включително модернизация 

и/или реконструкция и/или обезопасяване на 

съществуващи обекти, технологични процеси, 

машини и съоръжения, свързани с подобряване на 

условията на труд“, са поставени следните 
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изисквания при обосновката й във Формуляра за 

кандидатстване: 

✓ в рамките на тази дейност не е допустимо 

закупуването на машини и съоръжения, 

свързани с модернизация на 

производствената/основната дейност на 

предприятието; 

✓ да се посочи точно каква модернизация и/или 

реконструкция ще бъде извършена, с оглед 

обезопасяването на съществуващи обекти; 

✓ да бъде ясно описано състоянието на 

предприятието в момента на кандидатстване, 

както и конкретният ефект, до който ще 

доведе самата модернизация/реконструкция; 

✓ да се посочи и как ще допринесат за 

повишаване на здравето и безопасността на 

работниците и служителите, предвидените за 

закупуване средства за колективна защита. 

Съгласно т. 22 „Списък на документите, 

които се подават на етап кандидастване“ от 

Условията за кандидатствене, в случай, че по 

проекта е предвидено изпълнението на поддейност 

5.1., кандидатът следва да приложи Утвърдена 

програма за минимизиране на риска. В тази връзка, в 

чл. 16, ал. 1, т. 2 от Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд се казва, че „При 

осъществяване на дейността за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд 

работодателят е длъжен:  

1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., бр. 97 от 2017 

г.) да оценява рисковете за безопасността и здравето 

на работещите, като обхване избора на работно 

оборудване, използването на химични вещества и 

смеси и организацията на работните места;  

2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) в съответствие 

с оценката на риска и при необходимост да планира 

и прилага превантивни мерки и методи на работа и 

производство, които да:  

а) осигуряват подобряване нивото на защита 

на работещите;  

б) са интегрирани във всички дейности и 

структурни звена на предприятието; 
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В допълнение, съгласно чл. 5 от Наредба № 5 

от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността 

на извършване на оценка на риска (Обн., ДВ, бр. 47 

от 21.05.1999 г.) на министъра на труда и социалната 

политика и министъра на здравеопазването, 

работодателят не само трябва да планира и приложи 

подходящи мерки за предотвратяване на риска, но и 

да степенува по приоритет мерките за 

предотвратяване, намаляване и ограничаване на 

риска, като отчита установения риск, причините за 

възникване на опасностите, алтернативните 

решения, вкл. новостите по съответните проблеми, 

осъществимостта на решенията и възможността за 

инвестиции, както и осъществява контрол за 

изпълнението и ефикасността на предприетите 

мерки. Съгласно чл. 12 и чл. 14 от Наредба № 5/1999 

г., при оценяване на риска се осигурява обхващане 

на всички аспекти на трудовата дейност с цел 

установяване на всички възможни опасности и 

рискове, а етапите при оценяването на риска 

включват, както класификация на трудовите 

дейности и идентифициране на опасностите при 

различните трудови дейности, така и определяне 

елементите на риска, оценка на риска и тяхното 

документиране. Документацията по оценяване на 

риска, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредба № 5/1999 г. 

трябва да удостоверява не само начините, 

средствата, обхвата и степента на изпълнение на 

програмата; оценката на елементите на риска, 

идентифицираните опасности и рискове, 

включително специфични или необичайни рискове, 

но и приетите мерки, срокове и отговорни лица за 

предотвратяване, намаляване, ограничаване и 

контрол на риска и начини на контрол на 

изпълнението на тези мерки. 

 Заложените в т. 7 „План за изпълнение / 

Дейности по проекта“ от Формуляра за 

кандидатстване за дейност 2 „Подобряване 

условията на труд в дружеството, чрез осигуряване 

на средства за колективна защита, включително 

модернизация и/или реконструкция и/или 

обезопасяване на съществуващи обекти, 

технологични процеси, машини и съоръжения“ 

разходи за закупуване на 1 бр. мотокар 2 500 кг., 2 
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бр. палетна количка с везна, 1 бр. мотокар 3 500 кг., 

2 бр. ръчна количка и 2 бр. палетна количка със 

спирачка, представляват машини и съоръжения, 

свързани с модернизация на 

производствената/основната дейност на 

предприятието и като такива са НЕДОПУСТИМИ. 

 Заложените в т. 7 „План за изпълнение / 

Дейности по проекта“ от Формуляра за 

кандидатстване за дейност 1 „Дейност за 

предоставяне на обучение на работното място - 

обучение на мотокарист“ разходи са 

НЕДОПУСТИМИ, т.к. планираните за закупуване 

мотокари са недопустим разход по настоящата 

процедура. 

 Заложените в т. 7 „План за изпълнение / 

Дейности по проекта“ от Формуляра за 

кандидатстване за дейност 2 „Подобряване 

условията на труд в дружеството, чрез осигуряване 

на средства за колективна защита, включително 

модернизация и/или реконструкция и/или 

обезопасяване на съществуващи обекти, 

технологични процеси, машини и съоръжения“ 

разходи за закупуване на вентилационни системи, 

климатици, подмяна на взривозащитени осветителни 

тела и закупуване на нови ергономични столове не 

са ОБОСНОВАНИ във Формуляра за 

кандидатстване и представената Приоритетна 

програма за минимизиране, отстраняване и 

управление на риска за здравето и безопасността на 

работещите за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 

г., което от своя страна води и до необоснованост на 

съответствието на разходите с конкретните нужди и 

проблеми на целевата група. 

✓ Съгласно предоставената от Вас информация 

за дейността във Формуляра за 

кандидатстване по отношение на разходите за 

закупуване на нови ергономични столове „На 

база оценка за минимизиране на риска от 

Наредба №7 от 15.08.2005 г., раздел 

Изисквания към оборудване чл.5, ще бъдат 

закупени нови модернизирани ергономични 

офис столове за административните 

служители, които са 12 на брой, за отдела за 

ситопечат ще са необходими 9 бр. и 80 бр. 

нови столове с подлакътници за 

служителите в останалото производство.“. 

В представената Приоритетна програма за 

минимизиране, отстраняване и управление на 

риска за здравето и безопасността на 
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работещите за периода от 01.01.2020 г. до 

31.12.2020 г. липсва такова предписание. 

✓ Съгласно предоставената от Вас информация 

за дейността във Формуляра за 

кандидатстване по отношение на разходите за 

подмяна на взривозащитени осветителни тела 

„Коефициента на осветеност на работната 

повърхност трябва да отговаря на 

зрителната работа и с необходимите 

количествени и качествени показатели за 

нея, като това се базира и на приетите 

мерки, срокове и отговорни лица за 

предотвратяване, намаляване, ограничаване 

и контрол на риска и начини на контрол на 

изпълнението на тези мерки - ще се закупят 

по изискване и предписание взривозащитени 

пури, с оглед на това, че се използват 

химични вещества и смеси и са с незапалима 

функция.“. В представената Приоритетна 

програма за минимизиране, отстраняване и 

управление на риска за здравето и 

безопасността на работещите за периода от 

01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. липсва такова 

предписание. 

✓ Съгласно предоставената от Вас информация 

за дейността във Формуляра за 

кандидатстване по отношение на разходите за 

закупуване на климатици „По предписание 

на СТМ за подобряване на микроклимата в 

работните помещения трябва да се осигури 

оптимална температура за работещите в 

целия цех, за да бъдат спазени изискванията 

на Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г.“ В 

представената Приоритетна програма за 

минимизиране, отстраняване и управление на 

риска за здравето и безопасността на 

работещите за периода от 01.01.2020 г. до 

31.12.2020 г. липсва такова предписание. 

В съответствие с Условията за 

кандидатстване по процедурата, в бюджета на 

проекта не се допуска наличието на разходи, които 

не са обосновани и обвързани с конкретната дейност 

от проектното предложение. Всички разходи, 

включени в бюджета на проекта, следва да 

кореспондират с описанието на дейностите, да са 

обосновани и аргументирани от кандидата. 

Предвид гореизложеното,  заложените 

разходи за закупуване на вентилационни системи, 
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климатици, подмяна на взривозащитени осветителни 

тела и закупуване на нови ергономични столове не 

са ОБОСНОВАНИ от кандидата и като такива се 

считат за НЕДОПУСТИМИ, тъй като не отговарят на 

изискванията на Условията за кандидатстване, на 

критериите по чл. 57, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и са в 

противоречие с принципа на добро финансово 

управление и принципите на икономичност, 

ефикасност и ефективност. 

На основание чл. 19, ал. 7, т. 1 от ПМС № 162 

от 05.06.2016 г., в резултат на редуциране на 

бюджета на проектното предложение, изразяващо се 

в премахване на недопустими разходи, както следва: 

✓ За дейност 1 „Дейност за предоставяне на 

обучение на работното място - обучение на 

мотокарист“ – 400,00 лв.; 

✓ За дейност 2 „Подобряване условията на труд 

в дружеството, чрез осигуряване на средства 

за колективна защита, включително 

модернизация и/или реконструкция и/или 

обезопасяване на съществуващи обекти, 

технологични процеси, машини и 

съоръжения“ – 132 918,94 лв.; 

общата сума на проектното предложение е 

редуцирана на 53 509,72 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 лева.  

Съгласно Методология 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. 

 

 

Заключение 

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

предложения, предложени за финансиране: 124 487,40 лева. 

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

124 487,40 лева. 

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

✓ Брой проектни предложения предложени за финансиране – 1 брой. 
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✓ Договорена сума на безвъзмездната финансова помощ по процедурата след 

приключване на първия краен срок – 264 282,83 лева. 

✓ Общата налична сума на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 

е – 391 160,00 лева. 

 

Въз основа на извършената техническа и финансова оценка по процедура за подбор 

на проектни предложения процедура № BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, 

Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите 

към промените“, втори краен срок КППП предлага да бъде отпусната на 

одобреното за финансиране проектно предложение, безвъзмездна финансова помощ 

в размер на 124 487,40 лева. 

 

✓ 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 16: 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  

 

 

№ 

н

а 

к

л

ас

и

р

а

не

то  

Проектно 

предложение 

№ 

Наименован

ие на 

кандидата 

Сред

но-

арит

мети

чна 

оцен

ка 

(бро

й 

точк

и) 

Искана сума 

на БФП 

(лв.) 

БФП след 

корекции 

(лв.) 

Общ бюджет 

по проекта 

(първоначал

ен) 

Общ размер 

на бюджета 

(препоръчан) 

Съ

фи

нан

сир

ане 

% на 

БФП 

1 BG05M9OP001

-1.078-0005 

„АК 

ЕЛЕКТРИК“ 

АД 

88,5 113 170,43 

(заявена сума 

в ИСУН) 

124 487,47 

(сума с 

начислени 10 

% непреки 

разходи) 

124 487,40 113 170,43 

(заявена сума 

в ИСУН) 

124 487,47 

(сума с 

начислени 10 

% непреки 

разходи) 

124 487,40 0,00 100% 

 

 

✓ Резервни проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, 

които успешно са преминали оценяването, но за които не достига 

финансиране; 
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В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в 

рамките на  финансовия ресурс по процедурата: няма проектни предложения, които 

са преминали успешно оценката, но за които да не е достигнало финансиране по 

процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. „Приспособяване на 

работниците, предприятията и предприемачите към промените“, втори краен срок.  

 

Таблица 17: Списък на резервните проектни предложения, които успешно са 

преминали оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда 

на тяхното класиране 

 

 
№  Рег.№ на 

проектното 
предложен

ие в ИСУН 

Наименовани

е  на 
кандидата  

Наименование 

на проектното 
предложение  

Среден 

резултат 
(брой точки) 

Общо 

допустими 
разходи на 

проекта (лв.) 

Общ размер на 

безвъзмездната финансова 
помощ (лв.) 

% на безвъзмездната помощ 

спрямо общите допустими 
разходи  

 НП НП НП НП НП НП НП 

 

 

✓ Предложени за отхвърляне проектни предложения и основанието за 

отхвърлянето им; 

 

В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в 

рамките на  финансовия ресурс по процедурата: са отхвърлени две проектни 

предложения, които не са преминали етапите на „Оценка на административното 

съответствие и допустимост“ и „Техническа и финансова оценка“ по процедура на 

подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. „Приспособяване на 

работниците, предприятията и предприемачите към промените“, втори краен срок. 

 

Таблица 18: Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения 

и основанието за отхвърлянето им 

 

№ 

по 

ред 

Рег. номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат Статус Основание за отхвърляне 

1. BG05M9OP001-

1.078-0006 

"БУС ПЕРНИК" 

ООД 

Отхвърлено 

на ОАСД 

Съгласно т. 21. „Начин на подаване на 

проектните предложения“ от Условията за 

кандидатстване, всеки кандидат по 

настоящата процедура има право да участва 

с едно проектно предложение в настоящата 

процедура.  

Съгласно т. 24.3. „Брой предложения и 

безвъзмездни финансови помощи на 
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кандидат и партньор“ от Условията за 

кандидатстване, всеки кандидат може да 

подаде само едно проектно предложение по 

настоящата процедура за набиране на 

предложения. Кандидатът „БУС ПЕРНИК“ 

ООД, с ЕИК: 201245257 е подал повече от 

едно проектно предложение по настоящата 

процедура:  

✓ ПП № BG05M9OP001-1.078-0003 – 

„Адаптирана работна среда“ по 

първия краен срок;  

✓ ПП № BG05M9OP001-1.078-0006 – 

„Адаптирана работна среда“ по 

втория краен срок;  

Подаденото ПП № BG05M9OP001-1.078-

0003 – „Адаптирана работна среда“ по 

първия краен срок е допуснато до оценка и 

същото е отхвърлено от КППП, поради 

което повторно подаденото ПП № 

BG05M9OP001-1.078-0006 – „Адаптирана 

работна среда“ по втория краен срок по 

процедурата, НЕ СЛЕДВА ДА БЪДЕ 

ДОПУСНАТО ДО ОЦЕНКА И СЪЩОТО 

СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОТХВЪРЛЕНО НА 

ЕТАП „ОЦЕНКА НА 

АДМИНИСТРАТИВНОТО 

СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ“. 

2. BG05M9OP001-

1.078-0007 

„ЕН ЕНД КЕЙ 

КОЗМЕТИКС 

ДИВЕЛОПМЪНТС“ 

ООД 

Отхвърлено 

на ТФО 

Проектно предложение № BG05M9OP001-

1.078-0007 „Подобряване на организацията 

и условията на труд в „Ен Енд Кей 

Козметикс Дивелопмънтс“ ООД“ с 

кандидат „Ен Енд Кей Козметикс 

Дивелопмънтс“ ООД  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, за да бъде предложено за 

финансиране едно проектно предложение, 

общата крайна оценка на етап техническа и 
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финансова оценка трябва да е равна на или 

по-голяма от 50 точки. Ако проектно 

предложение, получи 0 точки по някой от 

раздели 1, 2, 3 или 4, то се предлага за 

отхвърляне.  

Подаденото проектно предложение 

получава обща крайна оценка на етап 

техническа и финансова оценка 49 точки, 

което е под минималния праг за 

преминаване по процедурата. Крайната 

оценка на проектното предложение на 

раздел 4 „Бюджет и ефективност на 

разходите – Ефективност, ефикасност и 

икономичност на разходите, 

структурираност на бюджета“ от 

Методологията за техническа и финансова 

оценка е 0 точки. Поради тези причини, 

проектното предложение не отговаря на 

критериите за финансиране. 

Съгласно т. 13.2 „Допустими 

дейности“ от Условията за кандидатстване, 

по отношение на поддейност 5.1. 

„Осигуряване на средства за колективна 

защита, включително модернизация и/или 

реконструкция и/или обезопасяване на 

съществуващи обекти, технологични 

процеси, машини и съоръжения, свързани с 

подобряване на условията на труд“, са 

поставени следните изисквания при 

обосновката й във Формуляра за 

кандидатстване: 

✓ в рамките на тази дейност не е 

допустимо закупуването на машини 

и съоръжения, свързани с 

модернизация на 

производствената/основната 

дейност на предприятието; 

✓ да се посочи точно каква 

модернизация и/или реконструкция 

ще бъде извършена, с оглед 

обезопасяването на съществуващи 

обекти; 
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✓ да бъде ясно описано състоянието на 

предприятието в момента на 

кандидатстване, както и 

конкретният ефект, до който ще 

доведе самата 

модернизация/реконструкция; 

✓ да се посочи и как ще допринесат за 

повишаване на здравето и 

безопасността на работниците и 

служителите, предвидените за 

закупуване средства за колективна 

защита. 

Съгласно т. 22 „Списък на 

документите, които се подават на етап 

кандидастване“ от Условията за 

кандидатствене, в случай, че по проекта е 

предвидено изпълнението на поддейност 

5.1., кандидатът следва да приложи 

Утвърдена програма за минимизиране на 

риска. В тази връзка, в чл. 16, ал. 1, т. 2 от 

Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд се казва, че „При 

осъществяване на дейността за осигуряване 

на здравословни и безопасни условия на 

труд работодателят е длъжен:  

1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., бр. 97 

от 2017 г.) да оценява рисковете за 

безопасността и здравето на работещите, 

като обхване избора на работно оборудване, 

използването на химични вещества и смеси 

и организацията на работните места;  

2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) в 

съответствие с оценката на риска и при 

необходимост да планира и прилага 

превантивни мерки и методи на работа и 

производство, които да:  

а) осигуряват подобряване нивото на 

защита на работещите;  

б) са интегрирани във всички 

дейности и структурни звена на 

предприятието; 

В допълнение, съгласно чл. 5 от 

Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, 
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начина и периодичността на извършване на 

оценка на риска (Обн., ДВ, бр. 47 от 

21.05.1999 г.) на министъра на труда и 

социалната политика и министъра на 

здравеопазването, работодателят не само 

трябва да планира и приложи подходящи 

мерки за предотвратяване на риска, но и да 

степенува по приоритет мерките за 

предотвратяване, намаляване и 

ограничаване на риска, като отчита 

установения риск, причините за възникване 

на опасностите, алтернативните решения, 

вкл. новостите по съответните проблеми, 

осъществимостта на решенията и 

възможността за инвестиции, както и 

осъществява контрол за изпълнението и 

ефикасността на предприетите мерки. 

Съгласно чл. 12 и чл. 14 от Наредба № 

5/1999 г., при оценяване на риска се 

осигурява обхващане на всички аспекти на 

трудовата дейност с цел установяване на 

всички възможни опасности и рискове, а 

етапите при оценяването на риска 

включват, както класификация на 

трудовите дейности и идентифициране на 

опасностите при различните трудови 

дейности, така и определяне елементите на 

риска, оценка на риска и тяхното 

документиране. Документацията по 

оценяване на риска, съгласно чл. 20, ал. 3 от 

Наредба № 5/1999 г. трябва да удостоверява 

не само начините, средствата, обхвата и 

степента на изпълнение на програмата; 

оценката на елементите на риска, 

идентифицираните опасности и рискове, 

включително специфични или необичайни 

рискове, но и приетите мерки, срокове и 

отговорни лица за предотвратяване, 

намаляване, ограничаване и контрол на 

риска и начини на контрол на изпълнението 

на тези мерки. 

 Заложените в т. 7 „План за 

изпълнение / Дейности по проекта“ от 
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Формуляра за кандидатстване за дейност 2 

„Подобряване условията на труд в 

дружеството, чрез осигуряване на средства 

за колективна защита, включително 

модернизация и/или реконструкция и/или 

обезопасяване на съществуващи обекти, 

технологични процеси, машини и 

съоръжения“ разходи за закупуване на 1 бр. 

мотокар 2 500 кг., 2 бр. палетна количка с 

везна, 1 бр. мотокар 3 500 кг., 2 бр. ръчна 

количка и 2 бр. палетна количка със 

спирачка, представляват машини и 

съоръжения, свързани с модернизация на 

производствената/основната дейност на 

предприятието и като такива са 

НЕДОПУСТИМИ. 

 Заложените в т. 7 „План за 

изпълнение / Дейности по проекта“ от 

Формуляра за кандидатстване за дейност 1 

„Дейност за предоставяне на обучение на 

работното място - обучение на мотокарист“ 

разходи са НЕДОПУСТИМИ, т.к. 

планираните за закупуване мотокари са 

недопустим разход по настоящата 

процедура. 

 Заложените в т. 7 „План за 

изпълнение / Дейности по проекта“ от 

Формуляра за кандидатстване за дейност 2 

„Подобряване условията на труд в 

дружеството, чрез осигуряване на средства 

за колективна защита, включително 

модернизация и/или реконструкция и/или 

обезопасяване на съществуващи обекти, 

технологични процеси, машини и 

съоръжения“ разходи за закупуване на 

вентилационни системи, климатици, 

подмяна на взривозащитени осветителни 

тела и закупуване на нови ергономични 

столове не са ОБОСНОВАНИ във 

Формуляра за кандидатстване и 

представената Приоритетна програма за 

минимизиране, отстраняване и управление 

на риска за здравето и безопасността на 

работещите за периода от 01.01.2020 г. до 

31.12.2020 г., което от своя страна води и до 

необоснованост на съответствието на 

разходите с конкретните нужди и проблеми 

на целевата група. 
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✓ Съгласно предоставената от Вас 

информация за дейността във 

Формуляра за кандидатстване по 

отношение на разходите за 

закупуване на нови ергономични 

столове „На база оценка за 

минимизиране на риска от 

Наредба №7 от 15.08.2005 г., раздел 

Изисквания към оборудване чл.5, ще 

бъдат закупени нови модернизирани 

ергономични офис столове за 

административните служители, 

които са 12 на брой, за отдела за 

ситопечат ще са необходими 9 бр. и 

80 бр. нови столове с подлакътници 

за служителите в останалото 

производство.“. В представената 

Приоритетна програма за 

минимизиране, отстраняване и 

управление на риска за здравето и 

безопасността на работещите за 

периода от 01.01.2020 г. до 

31.12.2020 г. липсва такова 

предписание. 

✓ Съгласно предоставената от Вас 

информация за дейността във 

Формуляра за кандидатстване по 

отношение на разходите за подмяна 

на взривозащитени осветителни тела 

„Коефициента на осветеност на 

работната повърхност трябва да 

отговаря на зрителната работа и с 

необходимите количествени и 

качествени показатели за нея, като 

това се базира и на приетите 

мерки, срокове и отговорни лица за 

предотвратяване, намаляване, 

ограничаване и контрол на риска и 

начини на контрол на изпълнението 

на тези мерки - ще се закупят по 

изискване и предписание 

взривозащитени пури, с оглед на 

това, че се използват химични 

вещества и смеси и са с незапалима 

функция.“. В представената 

Приоритетна програма за 

минимизиране, отстраняване и 

управление на риска за здравето и 

безопасността на работещите за 
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периода от 01.01.2020 г. до 

31.12.2020 г. липсва такова 

предписание. 

✓ Съгласно предоставената от Вас 

информация за дейността във 

Формуляра за кандидатстване по 

отношение на разходите за 

закупуване на климатици „По 

предписание на СТМ за подобряване 

на микроклимата в работните 

помещения трябва да се осигури 

оптимална температура за 

работещите в целия цех, за да 

бъдат спазени изискванията на 

Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 

г.“ В представената Приоритетна 

програма за минимизиране, 

отстраняване и управление на риска 

за здравето и безопасността на 

работещите за периода от 01.01.2020 

г. до 31.12.2020 г. липсва такова 

предписание. 

В съответствие с Условията за 

кандидатстване по процедурата, в бюджета 

на проекта не се допуска наличието на 

разходи, които не са обосновани и 

обвързани с конкретната дейност от 

проектното предложение. Всички разходи, 

включени в бюджета на проекта, следва да 

кореспондират с описанието на дейностите, 

да са обосновани и аргументирани от 

кандидата. 

Предвид гореизложеното,  

заложените разходи за закупуване на 

вентилационни системи, климатици, 

подмяна на взривозащитени осветителни 

тела и закупуване на нови ергономични 

столове не са ОБОСНОВАНИ от кандидата 

и като такива се считат за 

НЕДОПУСТИМИ, тъй като не отговарят на 

изискванията на Условията за 

кандидатстване, на критериите по чл. 57, ал. 

1 от ЗУСЕСИФ и са в противоречие с 

принципа на добро финансово управление и 

принципите на икономичност, ефикасност 

и ефективност. 

На основание чл. 19, ал. 7, т. 1 от 

ПМС № 162 от 05.06.2016 г., в резултат на 
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редуциране на бюджета на проектното 

предложение, изразяващо се в премахване 

на недопустими разходи, както следва: 

✓ За дейност 1 „Дейност за 

предоставяне на обучение на 

работното място - обучение на 

мотокарист“ – 400,00 лв.; 

✓ За дейност 2 „Подобряване 

условията на труд в дружеството, 

чрез осигуряване на средства за 

колективна защита, включително 

модернизация и/или реконструкция 

и/или обезопасяване на 

съществуващи обекти, 

технологични процеси, машини и 

съоръжения“ – 132 918,94 лв.; 

общата сума на проектното предложение е 

редуцирана на 53 509,72 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 лева.  

Съгласно Методология 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 – приложение към 

настоящия доклад. 

 

В резултат на извършената оценка и класиране на проектните предложения в 

рамките на  финансовия ресурс по процедурата: няма проектни предложения, 

оттеглени от кандидатите по процедура на подбор на проекти за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 

2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените“, втори краен срок. 
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Оценителен доклад № BG05M9OP001-1.078-S2-RR5 е генериран в ИСУН 2020 

на 22.05.2020 г.  

 

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

Оценителния доклад на КППП от 22.05.2020 г., по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 

2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените“, втори краен срок от Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. 


