СДРУЖЕНИЕ „МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“
Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите
местно развитие № РД 50-41/27.04.2018 г.
Процедура BG05M9OP001-1.049 "МИГ Кирково Златоград - Достъп до заетост на икономически
неактивни и безработни лица, в т.ч. насърчаване и
подпомагане на младежката заетост и инвестиции в
повишаване квалификацията на заетите лица на
територията на МИГ Кирково – Златоград".

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД
на Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура №
BG05M9OP001-1.049 "МИГ Кирково - Златоград - Достъп до заетост на
икономически неактивни и безработни лица, в т.ч. насърчаване и
подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване
квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Кирково –
Златоград".
Процедура

Заповед

Първи срок за
кандидатстване

Период на оценка

№ BG05M9OP001-1.049 "МИГ Кирково - Златоград - Достъп до
заетост на икономически неактивни и безработни лица, в т.ч.
насърчаване и подпомагане на младежката заетост и
инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на
територията на МИГ Кирково – Златоград"
№З-39/31.05.2019г.
на Председателя на МИГ Кирково-Златоград
24.04.2019г. - 30.05.2019г.
31.05.2019г.-11.07.2019г.
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Обявяването и оценката протече на следните етапи:

I.
Обявяване на процедура за подбор на проектни предложения
Процедурата за подбор на проектни предложения е обявена на 24.04.2019г. с два
крайни срока за кандидатстване. Първият краен срок за кандидатстване изтече на
30.05.2019г., 17:00 ч. В рамките на този срок са подадени 5 /пет/ проектни
предложения:
Номер на ПП

Кандидат

BG05M9OP001-1.049-0001
BG05M9OP001-1.049-0002
BG05M9OP001-1.049-0003
BG05M9OP001-1.049-0004
BG05M9OP001-1.049-0005

ОБЩИНА КИРКОВО
"БОРИ" ЕООД
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
"ЧИЛИНГ" ООД
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Булстат/ЕИК/ЕГН Идентификатор
Булстат
ЕИК
Булстат
ЕИК
Булстат

000235888
108692651
000614938
120581642
000614938

Дата на
регистрация

28.05.2019 12:16
29.05.2019 15:48
29.05.2019 16:09
30.05.2019 09:20
30.05.2019 14:54

Подадени повече от едно проектно предложение от един и същ кандидат:


Община Златоград е подала две проектни предложения по процедурата BG05М9ОР001-1.049-0003, подадено на 29.05.2019г. и BG05М9ОР001-1.049-0005
подадено на 30.05.2019г. в 14.54 часа. . В тази връзка е прието Решение №3 от
Протокол №2-ЧР1,
което констатира, че
„Към оценителната сесия е
присъединено само последното подадено проектно предложение на кандидата
Община Златоград – BG05М9ОР001-1.049-0005 и само то ще бъде предмет на
оценка на този кандидат”.

II. Сформиране на Комисия за подбор на проектни предложения. Стартиране
на работата на Комисията.
Със Заповед № З-39/31.05.2019 г. на председателя на УС на СНЦ „МИГ Кирково Златоград”, е назначена комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ в състав:

III. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КППП:
На 05.06.2019г., от 14:00 часа, в офиса на СНЦ „МИГ-Кирково - Златоград“ гр. Златоград,
ул. „Стефан Стамболов“ №1 се проведе първо встъпително Заседание на комисията
при следния дневен ред:
1. Запознаване на оценителите с техните права и задължения в оценителния
процес;
2. Представяне на особеностите на процедурата за предоставяне на БФП (цели,
критерии за допустимост на кандидати, партньори, асоциирани партньори;
допустими дейности - задължителни елементи при описание на дейностите и
детайлно представяне на спецификите по всяка дейност; допустими и
недопустими разходи; структура на бюджета; индикатори и тяхното значение –
особености при попълване на индикаторите в ИСУН, задължителни индикатори
(ако има такива) и др.);
3. Представяне етапите за оценка;
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3.1 Представяне на критериите за оценка на административно съответствие и
допустимост, съгласно утвърдените Условия за кандидатстване по процедурата;
3.2 Представяне на критериите за техническа и финансова оценка на проектните
предложения, съгласно утвърдената с Условията за кандидатстване Методология за
техническа и финансова оценка;

Целите и резултатите от проведеното заседание са описани подробно в Протокол
№1-ЧР-1 /05.06.2019г.-Встъпително обучение.

III. Оценка за административно съответствие и допустимост(АСД)
Оценителната сесия е активирана на 03.06.2019 г. под номер BG05M9OP0011.049-S1. За етап Оценка на Административно съответствие и допустимост са
проведени три заседания на Комисията. Техният график, спрямо другите ключови дати
е както следва:
Краен срок за подаване на проектни предложения – първи 30.05.2019
17:00
краен срок
Заповед за сформиране на Комисия
31.05.2019
Заседание №1 – въвеждащо
05.06.2019
14:00
Период на изпълнение на етап ОАСД
05.06.2019-28.06.2019
Заседание №2– ОАСД
05.06.2019
16:00
Заседание №3 – ОАСД
16.06.2019
14.00
Заседание №4 - ОАСД
28.06.2019
16.00

За извършване на оценката бяха приети Решение №4 и №5 от Протокол
№2-ЧР1 относно определяне правила за работа за етап ОАСД, прилагане на единен
подход и възникнали въпроси, изискване на информация от НСИ и определяне на
финансовия капацитет.
При извършената оценка за АСД на проектните предложения се установи
необходимост от изискване на допълнителна информация от един от кандидатите по
процедурата и е изпратено уведомление за установените нередовности, съгласно
Решение №6 от Протокол №2-ЧР1. Комуникация с кандидатите е осъществена чрез
ИСУН 2020 от администратор на сесия.
Съгласно решение №7 от протокол №2-ЧР1, Няма проектни предложения,
предложени за отхвърляне на етап ОАСД.
Съгласно извършената оценка и решение №8 от протокол №2-ЧР1, Комисията
предлага проектни предложения 0001, 0002, 0004 и 0005, постъпили по Процедура
BG05M9OP001-1.049 "МИГ Кирково - Златоград - Достъп до заетост на икономически
неактивни и безработни лица, в т.ч. насърчаване и подпомагане на младежката заетост
и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ
Кирково – Златоград", Оценителна сесия BG05M9OP001-1.049-S1да бъдат допуснати до
техническа и финансова оценка.
IV. Техническа и финансова оценка-ТФО . Определяне размера на БФП
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За етап ТФО са проведени следните заседания на Комисията- №5 и №6, както следва:
Краен срок за подаване на проектни предложения – първи 30.05.2019
17:00
краен срок
Заповед за сформиране на Комисия
31.05.2019
Заседание №1 – въвеждащо
05.06.2019
14:00
Етап ОАСД (заседания№2,3,4)
05.06.2019-28.06.2019
Заседание №5– ТФО
28.06.2019
17,00
Заседание №6 – ТФО
11.07.2019
16.00
Етап ТФО
28.06.2019-11.07.2019
Във връзка с оценката на етапа, Комисията е приела правила и принципи на
работа, отразени в Решение №9 от протокол №3-ЧР1.

При извършената ТФО на проектните предложения се установи необходимост от
изискване на допълнителна информация за две от проектните предложения по
процедурата и са изпратени уведомления за установените нередовности, съгласно
Решение №10 от Протокол №3-ЧР1.
По време на оценката, след осъществена комуникация с Кандидатите, са
направени от Комисията служебни корекции на Бюджета (в Приложение № IXБюджет) и на Формуляра за кандидатстване на проектни предложения, описани
подробно в Решение №11 и Решение №13 от Протокол №3-ЧР1. Съгласно Условията
за кандидатстване и съгласно Решение №12 от Протокол №3-ЧР1, Комисията е
извършила служебно разпределяне на бюджета в Секция 5-Бюджет от Формуляра за
кандидатстване, по посочените от Кандидата позиции в одобрените варианти на
Приложение IX.

Извършена е обобщена ТФО, Съгласно Решения № 15 и №14 от Протокол №3-ЧР,
крайната оценка на проектните предложения на етап ТФО е както следва:
ПП рег. номер
BG05M9OP001-1.049-0001
BG05M9OP001-1.049-0002
BG05M9OP001-1.049-0004
BG05M9OP001-1.049-0005

Кандидат

Общ размер Резултат ТФО
на БФП (лв.),
след редукция
Статус
Точки

ОБЩИНА КИРКОВО

328 961,60 Преминава

62,00

"ЧИЛИНГ" ООД

355 147,05 Преминава

83,00

"БОРИ" ЕООД

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

115 394,40 Преминава

63,50

299 742,30 Преминава

85,00

Няма проектни предложения, предложени за отхвърляне на етап Техническа и
финансова оценка.
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V. Класиране на проектните предложения, съгласно решение №16
Протокол №3-ЧР1

от

1. 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 ;
Клас. №

Номер на ПП

Име на Кандидата

BG05M9OP001- ОБЩИНА
1.049-0005
ЗЛАТОГРАД

1

BG05M9OP0011.049-0004
"ЧИЛИНГ" ООД

2

BG05M9OP001"БОРИ" ЕООД
1.049-0002

3

БФП, лв

съфинан%БФП Точки
сиране, лв

299 742,30

0,00 100%

85,00

355 147,05

0,00 100%

83,00

115 394,40

0,00 100%

63,50

2. Резервни проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които
успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране
Клас. №

Номер на ПП

Име на Кандидата

BG05M9OP001ОБЩИНА КИРКОВО
1.049-0001

4

БФП, лв

328 961,60

съфинан%БФП Точки
сиране, лв

0,00 100%

62,00

3. Предложени за отхвърляне и оттеглени проектни предложения, от
включените в оценка и основанието за отхвърлянето им:
няма

VI.
-

Заключение:

Брой постъпили по процедурата проектни предложения – 5
Брой предложения, включени за оценка - 4
Брой проектни предложения, които се предлагат да бъдат финансирани : 3
Брой проектни предложения в резервен списък - 1
Обща препоръчана от комисията сума (безвъзмездна помощ) на одобрените за
финансиране проектни предложения: 770 283,75 лв .
Обща препоръчана от комисията сума (безвъзмездна помощ) на предложенията от
резервния списък, които успешно са преминали оценяването, но за които не
достига финансиране: 328 961,60 лв.
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