
 

 

 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ, ВКЛЮЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА 

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG05M9OP001-2.063 МИГ ПАВЛИКЕНИ-ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 05 

“НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА ЗАЕТОСТ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА“ 

 

№ Рег. № на 

проектното 

предложение 

Наименование на 

кандидата 

Наименование на 

проектното 

предложение 

Основание за отхвърляне 

1 BG05M9OP001

-2.063-0003 

Сдружение 

"ЕТНИКА" 

(ЕИК: 

104677876) 

Забавление и 

радост за децата в 

Полски Тръмбеш 

 Проектното предложение не отговаря на изискванията за 

административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на 

оценка, тъй като кандидатът не разполага с финансов капацитет: 

- Съгласно представения Счетоводен баланс за 2018 г., кандидатът 

не е осъществявал дейност. Представените данни за “сума на актива” са нулеви и 

не може да се изчисли стойността на финансова независимост и рентабилност, 

въз основа на които се определя финансовият капацитет на кандидата, тъй като 

математически операция деление на "нула" не е възможна. В допълнение, 

кандидатът е предоставил декларация, че през предходната година 2018 – не е 

извършвал дейност, а при направена служебна проверка в НСИ няма представен 

отчет към НСИ. 

На това основание кандидатът не притежава финансов капацитет и 

не отговаря на изискванията за финансова стабилност, съгласно Приложение: 

„Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 и е предложен за 

отхвърляне. 

 Проектното предложение не отговаря на критерия „Целевата група 

е допустима“ - В т. 11.3 "Описание на целевата група" от Формуляра за 



 

 

кандидатстване кандидатът не е посочил нито една от допустимите целеви 

групи, а е посочил деца и млади хора до 29 г. неактивни и/или безработни лица, 

които не са допустими по настоящата процедура. Съгласно т. 15 от Условията за 

кандидатстване допустими целеви групи по настоящата процедура са: 

- Хора с увреждания;  

- Лица в неравностойно положение на пазара на труда 

и други социално изключени лица;  

-  Лица, заети в институции и организации, свързани 

със социалното предприемачество. 

 

 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ, ВКЛЮЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ОЦЕНКА ПО ПЪРВИ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG05M9OP001- 1.069 „МИГ ПАВЛИКЕНИ 

И ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ – ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ И РАБОТОСПОСОБНОСТ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В ПРЕДПРИЯТИЯТА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ПАВЛИКЕНИ И ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ“ 

 

№ Рег. № на 

проектното 

предложение 

Наименование на 

кандидата 

Наименование на 

проектното 

предложение 

Основание за отхвърляне 

1 BG05M9OP001

-1.069-0005 

"Кармон Фарма" 

ЕООД (Булстат: 

203978009) 

Висока 

работоспособност и 

жизнеспособност на 

служителите в 

"Кармон Фарма" 

ЕООД 

Проектното предложение се предлага за отхвърляне, тъй като след 

извършените редукции на разходите, преките разходи са на стойност под 

минималният размер, а съгласно т. 9. „Минимален и максимален размер на 

безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект“ от Условията за 

кандидатстване не могат да бъдат по-малко от 18 181,82 лв. (БФП). 



 

 

 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ, ВКЛЮЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG05M9OP001- 1.069 „МИГ ПАВЛИКЕНИ И ПОЛСКИ 

ТРЪМБЕШ – ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ И РАБОТОСПОСОБНОСТ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В ПРЕДПРИЯТИЯТА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ПАВЛИКЕНИ И ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ“ 

 

№ Рег. № на 

проектното 

предложение 

Наименование на 

кандидата 

Наименование на 

проектното 

предложение 

Основание за отхвърляне 

1 BG05M9OP001

-1.069-0009 

ЕТ „КРЕ-МИ-

ДИМКА 

АТАНАСОВА“ 

Подобряване 

условията на труд, 

оптимизация на 

работните процеси и 

предоставяне на 

социални 

придобивки на 

персонала в снек-бар 

"Славей" гр. Полски 

Тръмбеш 

Проектното предложение се предлага за отхвърляне, тъй като след 

извършените редукции, разходите са на стойност под минималният размер, а 

съгласно т. 9. „Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова 

помощ за конкретен проект“ от Условията за кандидатстване не могат да бъдат 

по-малко от 14 819,42 лв. (БФП).  

 

 

 

 



 

 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ, ВКЛЮЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ОЦЕНКА ПО ВТОРИ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG05M9OP001-1.114 „МИГ ПАВЛИКЕНИ – 

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ И РАБОТОСПОСОБНОСТ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В ПРЕДПРИЯТИЯТА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ПАВЛИКЕНИ И ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ“ 

№ Рег. № на 

проектното 

предложение 

Наименован

ие на 

кандидата 

Наименование на 

проектното предложение 

Основание за отхвърляне 

1 

BG05M9OP0

01-1.114-

0002 

"ВАЛИ 

КОНСУЛТ" 

ЕООД 

„Подобряване условията на 

труд за служителите на 

"Вали Консулт" ЕООД 

След корекция на бюджета, спазвайки заложените ограничения на разходите 

по схемата общия бюджет на проекта се получава – 19 409,91 лв., която се 

явява под минималния праг на безвъзмездната финансова помощ, а именно 20 

000,00 лева  съгласно условията за кандидатстване. 

Самостоятелно основание за отпадане на проектното предложение е общата 

крайна оценка на етап ТФО, която е под прага от 50 точки – 48,00 точки и 

съгласно Условията за кандидатстване, проектното предложение следва да 

бъде отхвърлено. 

2 

BG05M9OP0

01-1.114-

0003 

ЕТ 

КРАСИМИР 

ИЛИЕВ 

„Подобряване на работната 

среда, чрез осигуряване на 

защита от неблагоприятен 

микроклимат, закупуване 

на специално работно 

облекло и осигуряване на 

социални придобивки за 

работещите в ЕТ 

"Красимир Илиев", гр. 

Полски Тръмбеш“ 

Проектното предложение получава 0,00 точки по критерий "Ефективност, 

ефикасност и икономичност на разходите и структурираност на бюджета". 

Съгласно Условията за кандидатстване ако проектно предложение, получи 0 

точки по някой от раздели 1, 2, 3 или 4, то се предлага за отхвърляне. 

 


