
№
Регистрационен 

номер на проекта
Кандидат Партньор Основание за отхвърляне

1
BG05M9OP001-2.010-

0020

ТУРИСТИЧЕСКА 

АНИМАЦИЯ

КРЕАТИВНОСТ 

ЕООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като:

В т. 11.5 от Условията за кандидатстване е посочено, че на условието за финансов капацитет следва да отговаря всяка от организациите - кандидат и партньор

поотделно. В проектното предложение е предвидено партньорът да разходва средства. 

Партньорът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“

Партньорът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. Съгласно

представените документи, финансовата стабилност на партньора е оценена в размер на 1 точка, което не отговаря на изискванията на т. 11.2 от Условията за

кандидатстване.

Оценка на финансовата стабилност: 

Финансова независимост (ФН) = 1 / 6 = 0.17 = 1 т. 

Рентабилност = - 3 / 6 = - 0.50*100% = - 50 % = 0 т.     

ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = 1 + 0 = 1 т.

2
BG05M9OP001-2.010-

0041
"ИВАМИДА" ЕООД

СДРУЖЕНИЕ 

"АГЕНЦИЯ ЗА 

ЕВРОПЕЙСКА 

ИНТЕГРАЦИЯ"

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като:

В т. 11.5 от Условията за кандидатстване е посочено, че на условието за финансов капацитет следва да отговаря всяка от организациите - кандидат и партньор

поотделно. В проектното предложение е предвидено партньорът да разходва средства. 

Партньорът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“

Партньорът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. Съгласно

представените документи, финансовата стабилност на партньора е оценена в размер на 1 точка, което не отговаря на изискванията на т. 11.2 от Условията за

кандидатстване.

Оценка на финансовата стабилност: 

Финансова независимост (ФН) = 5 / 65 = 0.08 = 1 т.           

Рентабилност = -2 / 65 = - 0.03*100% = - 3.00 % = 0 т.

ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност =  1 + 0 = 1 т.    

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап

"Оценка на административното съответствие и допустимостта" 

по процедура BG05M9OP001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество"

Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне, могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред ръководителя на управляващия орган в

едноседмичен срок от съобщаването (съобщаването се извършва чрез профила на кандидата в ИСУН 2020). За дата на съобщаване се счита датата, отбелязана в ИСУН 2020. Възражението се подава на хартиен

носител, подписано от поне едно от представляващите кандидата лица или упълномощено лице. В случай, че кандидатът се представлява заедно от няколко лица, възражението се подписва от всички

представляващи. В случай на упълномощаване, към възражението следва да се представи и нотариално заверено пълномощно. С подаване на възражението не могат да се представят нови документи, които не

са били част от първоначално представеното проектно предложение и/или допълнително изискана от оценителната комисия на съответния етап документация. Не се разглеждат възражения, които са подадени

извън регламентирания срок или от лица, различни от представляващите кандидата или упълномощени лица. За дата на подаване на възражението се счита датата на пощенското клеймо.

 

Възражението се подава на следния адрес:

До Ръководителя на УО на ОП РЧР

ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти“

Министерство на труда и социалната политика

гр. София 1051, ул. Триадица 2, ет. 4

Относно: Възражение срещу отхвърляне на проект № /посочва се рег. номер на проекта/



Процедура BG05М9ОР001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество"

3
BG05M9OP001-2.010-

0062
МЕЛИ - М ООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като:

На кандидата е изпратено искане за предоставяне на допълнителна информация, а именно: 

- Декларацията на кандидата (Приложение II), попълнена по образец и подписана от всички лица, овластени да представляват кандидата; 

- Коректно попълнена и подписана Декларация за социално предприятие (Приложение VI);

- Отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс, които да отговарят на изискванията на Закона за счетоводството. 

Съгласно решение на Оценителната комисия, пояснителна информация ще се изисква до 2 пъти от един и същи кандидат по един и същи казус. Срокът за

предоставяне на изисканата информация и в двата случая е 7 дни, считано от деня следващ датата на изпращане на искането. 

В рамките на посочения от комисията първи срок - кандидатът представя само електронни подписи, а не самите документи. След второто поискване от страна на

комисията - кандидатът представя файловете, но криптирани и същите не могат да бъдат отворени и прегледани от комисията. В тази връзка оценителната комисия

отхвърля проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост. При изпращането на комуникациите до кандидатите, комисията изрично

посочва, че изисканите документи е необходимо да бъдат представени сканирани. 

4
BG05M9OP001-2.010-

0063

"Мениджър 

Консулт" ЕООД

СДРУЖЕНИЕ 

"АГЕНЦИЯ ЗА 

ЕВРОПЕЙСКА 

ИНТЕГРАЦИЯ"

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като:

В т. 11.5 от Условията за кандидатстване е посочено, че на условието за финансов капацитет следва да отговаря всяка от организациите - кандидат и партньор

поотделно. В проектното предложение е предвидено партньорът да разходва средства. 

Партньорът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“

Партньорът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. Съгласно

представените документи, финансовата стабилност на партньора е оценена в размер на 1 точка, което не отговаря на изискванията на т. 11.2 от Условията за

кандидатстване.

Оценка на финансовата стабилност: 

Финансова независимост (ФН) = 5 / 65 = 0.08 = 1 т.           

Рентабилност = -2 / 65 = - 0.03*100% = - 3.00 % = 0 т.

ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност =  1 + 0 = 1 т. 

5
BG05M9OP001-2.010-

0071

"Асро-Ем - Асенови 

С-ие" СД

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, а именно критерий № 5 от Група III, "Кандидатът е регистриран в

Регистъра на центровете за професионално обучение към НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението (приложимо в случай, че

кандидатът извършва обучение по професионална квалификация по проекта).

Кандидатът е предвидил да извършва обученията по професионална квалификация в проектното предложение самостоятелно, като е посочил, че ще наема

физически лица за провеждане на обучението, за които е предвидил разходи в Раздел I. "Преки разходи за персонал" в бюджета. За да бъде извършено обучение по

професионална квалификация по този начин е необходимо, кандидатът да разполага с лиценз от НАПОО. След направена служебна проверка в Регистъра на

центровете за професионално обучение към НАПОО се установи, че кандидатът не разполага с лиценз. В таблицата за оценка на административно съответствие и

допустимост относно този критерий е посочено следното: В случай, че кандидатът ще извършва обучение по професионална квалификация по проекта, но не

притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението, проектното предложение ще бъде отхвърлено.

Във връзка с гореизложеното, оценителната комисия отхвърля проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост. 

6
BG05M9OP001-2.010-

0073
"ТИЙМ 100" ООД

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, а именно критерий № 5 от Група III, "Кандидатът е регистриран в

Регистъра на центровете за професионално обучение към НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението (приложимо в случай, че

кандидатът извършва обучение по професионална квалификация по проекта).

Кандидатът е предвидил да извършва обученията по професионална квалификация в проектното предложение самостоятелно, като е посочил, че ще наема

физически лица за провеждане на обучението, за които е предвидил разходи в Раздел I. "Преки разходи за персонал" в бюджета. За да бъде извършено обучение по

професионална квалификация по този начин е необходимо, кандидатът да разполага с лиценз от НАПОО. След направена служебна проверка в Регистъра на

центровете за професионално обучение към НАПОО се установи, че кандидатът не разполага с лиценз. В таблицата за оценка на административно съответствие и

допустимост относно този критерий е посочено следното: В случай, че кандидатът ще извършва обучение по професионална квалификация по проекта, но не

притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението, проектното предложение ще бъде отхвърлено.

Във връзка с гореизложеното, оценителната комисия отхвърля проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост. 

7
BG05M9OP001-2.010-

0091

АНДОЛИТО Инвест 

България ЕООД

ФОНДАЦИЯ 

"ПЛОВДИВСКИ 

КУЛТУРЕН 

ИНСТИТУТ"

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като партньорът

не разполага с финансов капацитет. Съгласно представените Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за текущата година, партньорът 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 партньора, тъй като математически операция деление на "нула" не е възможна. На това основание партньорът

не притежава финансов капацитет, а в проектното предложение е предвидено партньорът да разходва средства. Партньорът 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.

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"  2014-2020                                    2



Процедура BG05М9ОР001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество"

8
BG05M9OP001-2.010-

0093

ФУУДТЕК 

ИНДУСТРИ ЕНД 

ТРЕЙДИНГ ООД

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, съобразно Приложение: „Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на

човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“

Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. Съгласно

представените документи, финансовата стабилност на кандидата е оценена в размер на 2 точки, което не отговаря на изискванията на т. 11.2 от Условията за

кандидатстване.

Оценка на финансовата стабилност: 

Финансова независимост (ФН) = -18 / 452 = -0.04= - 2 точки      

Рентабилност = 28 / 452 = 0.06*100 = 6 % = 4 точки

ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = - 2 + 4 = 2 точки

9
BG05M9OP001-2.010-

0109

АРТЕМИДА 

МОДЕЛС РУСЕ 

ООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като:

На кандидата е изпратено искане за предоставяне на допълнителна информация, а именно: 

1. Нотариално заверено пълномощно за упълномощаване на лице, представляващо кандидата, във връзка с подаване на проектното предложение или Декларация в

свободен текст, с която да се потвърди подаденото проектното предложение и съдържанието в него (подписана с КЕП от лицето представляващо кандидата или

упълномощено лице).

2. Към формуляра за кандидатстване са прикачени файлове само на електронни подписи, а липсват файловете на изискуемите документи. В тази връзка от кандидата

е изискано да да представи всички документи и декларации към формуляра за кандидатстване - сканирани и прикачени в ИСУН.

Съгласно решение на Оценителната комисия, пояснителна информация ще се изисква до 2 пъти от един и същи кандидат по един и същи казус. Срокът за

предоставяне на изисканата информация и в двата случая е 7 дни, считано от деня следващ датата на изпращане на искането. 

В рамките на посочените от комисията срокове кандидатът не предоставя изисканите от оценителната комисия документи, което е основание за отхвърляне на

проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост.
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BG05M9OP001-2.010-

0126

"ПРОИС ПЛЮС" 

ЕООД

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, а именно критерий № 5 от Група III, "Кандидатът е регистриран в

Регистъра на центровете за професионално обучение към НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението (приложимо в случай, че

кандидатът извършва обучение по професионална квалификация по проекта).

Кандидатът е предвидил да извършва обученията по професионална квалификация в проектното предложение самостоятелно, като е посочил, че ще наема

физически лица за провеждане на обучението, за които е предвидил разходи в Раздел I. "Преки разходи за персонал" в бюджета. За да бъде извършено обучение по

професионална квалификация по този начин е необходимо, кандидатът да разполага с лиценз от НАПОО. След направена служебна проверка в Регистъра на

центровете за професионално обучение към НАПОО се установи, че кандидатът не разполага с лиценз. В таблицата за оценка на административно съответствие и

допустимост относно този критерий е посочено следното: В случай, че кандидатът ще извършва обучение по професионална квалификация по проекта, но не

притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението, проектното предложение ще бъде отхвърлено.

Във връзка с гореизложеното, оценителната комисия отхвърля проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост.
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BG05M9OP001-2.010-

0137
ГЕКОН - 85 EООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като:

На кандидата е изпратено искане за предоставяне на допълнителна информация, а именно: 

1. Коректно попълнена Декларация за социално предприятие (Приложение VI); 

2. Счетоводен баланс за периода от януари 2017 до 31.08.2017 г. (последния ден на месеца, предхождащ кандидатстването), който да отговаря на изискванията на

Закона за счетоводството.  

Съгласно решение на Оценителната комисия, пояснителна информация ще се изисква до 2 пъти от един и същи кандидат по един и същи казус. Срокът за

предоставяне на изисканата информация и в двата случая е 7 дни, считано от деня следващ датата на изпращане на искането. 

В рамките на посочените от комисията срокове кандидатът не предоставя изисканите от оценителната комисия документи, което е основание за отхвърляне на

проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост.

12
BG05M9OP001-2.010-

0153
ФАСТ КЛИЙН БИО

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, съобразно Приложение: „Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на

човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“

Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. Съгласно

представените документи, финансовата стабилност на кандидата е оценена в размер на 2 точки, което не отговаря на изискванията на т. 11.2 от Условията за

кандидатстване.

Оценка на финансовата стабилност: 

Финансова независимост (ФН) = -2 / 9 = - 0.22 = - 2 точки             

Рентабилност = 2 / 9 = 0.22*100 = 22 % = 4 точки

ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = - 2 + 4 = 2 точки   
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0157

Аква Системс 1 

ЕООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като: 

Дейностите, които ще се финансират с настоящия проект не попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) №1407/2013. Кандидатът е посочил, че в рамките на

проекта ще бъде разкрито социалното предприятие „Разсадник за производство на растения”. Помощите, предоставяни за първичното производство на

селскостопански продукти попадат в забранителния режим на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и са недопустими за финансиране по настоящата процедура.

„Селскостопански продукти“ са продукти, изброени в приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз. 

14
BG05M9OP001-2.010-

0170

ПОИНТ АРТ 2015 

ЕООД

ФОНДАЦИЯ 

"ПЛОВДИВСКИ 

КУЛТУРЕН 

ИНСТИТУТ"

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като партньорът

не разполага с финансов капацитет. Съгласно представените Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за текущата година, партньорът 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 партньора, тъй като математически операция деление на "нула" не е възможна. На това основание партньорът

не притежава финансов капацитет, а в проектното предложение е предвидено партньорът да разходва средства. Партньорът 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.

15
BG05M9OP001-2.010-

0182

СДРУЖЕНИЕ 

"УСЪРДИЕ"

1. СДРУЖЕНИЕ 

"АСОЦИАЦИЯ ЗА 

СОЦИАЛНИ 

ТЕХНОЛОГИИ"

2. Фондация "Ела 

и ти"

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като:

На кандидата е изпратено искане за предоставяне на допълнителна информация, а именно: 

- Пояснение относно индикатора "Неактивни или безработни участници в заетост след приключване на операцията“;

- Декларация на кандидата, Приложение ІІ, коректно попълнена в т.1;

- Коректно попълнена Декларация за социално предприятие - Приложение VI; 

- Счетоводен баланс и ОПР на кандидата, за периода 01.01.2017 - 30.09.2017 г., съгласно изискванията на Закона за счетоводството;

- Удостоверение за актуално състояние на партньора Фондация "Ела и ти", издадено не по - рано от 3 месеца преди крайната дата на кандидатстване, а именно не по -

рано от 01.07.2017 г.;

- Декларация на партньора, Приложение ІІ, попълнена от всички лица, овластени да представляват партньора Фондация "Ела и ти";

- Декларация за предоставяне на данни от НСИ, Приложение V, попълнена по образец и подписана от поне едно от представляващите Фондация "Ела и ти" лица; 

- Пояснителна информация дали е предвидено партньорът: Фондация "Ела и ти" да разходва средства по проекта и в случай че ще разходва средства е изискано да

се представят ОПР и Счетоводен баланс на партньора Фондация "Ела и ти" за периода 01.01.2017 -30.09.2017 г., Удостоверение за код на икономическа дейност на

предприятието, издадено от Националния статистически институт по данни за 2016 година, и Декларация за минимални и държавни помощи, подписана от поне едно

от представляващите организацията лица. 

- Декларация на партньора, Приложение ІІ, коректно попълнена в т.1, като е посочено, че декларацията следва да бъде попълнена поотделно от всяко лице, което е

овластено да управлява и представлява Сдружение "Асоциация за социални технологии";

- Пояснителна информация дали е предвидено партньорът: Сдружение "Асоциация за социални технологии" да разходва средства по проекта, както и да се посочи

съответната сума, която е предвидено да бъде разходвана от партньора и ако ще разходва средства ОПР и счетоводен баланс за периода, съгласно Условията за

кандидатстване.

Кандидатът представя горепосочените документи в рамките на посочения от комисията срок, но представените декларации за двама от представляващите

партньорската организация СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ" не са попълнени в цялост, а е декларирана само т. 2 от декларацията.

Съгласно решение на Оценителната комисия, пояснителна информация ще се изисква до 2 пъти от един и същи кандидат по един и същи казус. При повторното им

изискване от страна на оценителната комисия, кандидатът не отговаря на въпроса на комисията и непредставя изисканите документи, което е основание за

отхвърляне на проектното предложение.

16
BG05M9OP001-2.010-

0202
„ПЕЛАМ“ ЕООД

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, а именно критерий № 5 от Група III, "Кандидатът е регистриран в

Регистъра на центровете за професионално обучение към НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението (приложимо в случай, че

кандидатът извършва обучение по професионална квалификация по проекта).

Кандидатът е предвидил да извършва обученията по професионална квалификация в проектното предложение самостоятелно, като е посочил, че ще наема

физически лица за провеждане на обучението, за които е предвидил разходи в Раздел I. "Преки разходи за персонал" в бюджета. За да бъде извършено обучение по

професионална квалификация по този начин е необходимо, кандидатът да разполага с лиценз от НАПОО. След направена служебна проверка в Регистъра на

центровете за професионално обучение към НАПОО се установи, че кандидатът не разполага с лиценз. В таблицата за оценка на административно съответствие и

допустимост относно този критерий е посочено следното: В случай, че кандидатът ще извършва обучение по професионална квалификация по проекта, но не

притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението, проектното предложение ще бъде отхвърлено.

Във връзка с гореизложеното, оценителната комисия отхвърля проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост.
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0219

"БГ ТРАВЕЛ 2009" 

ООД

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, а именно критерий № 5 от Група III, "Кандидатът е регистриран в

Регистъра на центровете за професионално обучение към НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението (приложимо в случай, че

кандидатът извършва обучение по професионална квалификация по проекта).

Кандидатът е предвидил да извършва обученията по професионална квалификация в проектното предложение самостоятелно, като е посочил, че ще наема

физически лица за провеждане на обучението, за които е предвидил разходи в Раздел I. "Преки разходи за персонал" в бюджета. За да бъде извършено обучение по

професионална квалификация по този начин е необходимо, кандидатът да разполага с лиценз от НАПОО. След направена служебна проверка в Регистъра на

центровете за професионално обучение към НАПОО се установи, че кандидатът не разполага с лиценз. В таблицата за оценка на административно съответствие и

допустимост относно този критерий е посочено следното: В случай, че кандидатът ще извършва обучение по професионална квалификация по проекта, но не

притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението, проектното предложение ще бъде отхвърлено.

Във връзка с гореизложеното, оценителната комисия отхвърля проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост.

18
BG05M9OP001-2.010-

0220
ОБЩИНА ОПАКА

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като:

На кандидата е изпратено искане за предоставяне на допълнителна информация, а именно:  

- Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за периода януари-септември 2017г. (последния ден на месеца, предхождащ кандидатстването). 

Съгласно решение на Оценителната комисия, пояснителна информация ще се изисква до 2 пъти от един и същи кандидат по един и същи казус. Срокът за

предоставяне на изисканата информация и в двата случая е 7 дни, считано от деня следващ датата на изпращане на искането.В рамките на посочените от комисията

срокове кандидатът не предоставя изисканите от оценителната комисия документи, което е основание за отхвърляне на проектното предложение на етап

административно съответствие и допустимост.

19
BG05M9OP001-2.010-

0224

Хюмън Кепитал 

Стор ЕООД

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, съобразно Приложение: „Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“

Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. Съгласно

представените документи, финансовата стабилност на кандидата е оценена в размер на - 2 точки, което не отговаря на изискванията на т. 11.2 от Условията за

кандидатстване.

Оценка на финансовата стабилност: 

Финансова независимост (ФН) = - 33 / 17 = -1,94 = - 2 точки           

Рентабилност = - 12 / 17 = - 0,71*100 = - 71 % = 0 точки

ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = - 2 + 0 = - 2 точки

20
BG05M9OP001-2.010-

0247

"Център за 

обучение и 

квалификация" 

ООД

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, тъй като:

В проектното предложение кандидатът е предвидил обучение по професионална квалификация, както следва: професия „Социален асистент” с код 762040,

специалност „Подпомагане на деца”, код 7620401- ІІ-ра степен на професионална квалификация. Посочено е, че обучението ще се изпълнява от кандидата: "Център за

обучение и квалификация" ООД с номер на лицензия от НАПОО/ № 2014121121 /18.07.2017 г. При извършена проверка в регистъра на НАПОО се констатира, че с

посочената лицензия е регистрирано „ЦПО към "Център за обучение и квалификация" ООД - Училища Европа”, но в лицензията не е включено обучение за професия

762040 „Социален асистент” , специалност 7620401 „Подпомагане на деца”.

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, а именно критерий № 5 от Група III, "Кандидатът е регистриран в

Регистъра на центровете за професионално обучение към НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението (приложимо в случай, че

кандидатът извършва обучение по професионална квалификация по проекта). В тази връзка оценителната комисия отхвърля проектното предложение на етап

административно съответствие и допустимост.

21
BG05M9OP001-2.010-

0272

Фирма "Нешен 

2010" ЕООД с. 

Баните

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, тъй като: 

Във връзка с констатирани несъответствия в счетоводния баланс на кандидата, комисията два пъти изисква представяне на коректно изготвен счетоводен баланс към

30.07.2017 г. В рамките и на двата срока, кандидатът отговаря на комисията, но не отстранява забележките и не представя коректно попълнени счетоводен баланс и

отчет за приходите и разходите. В представения счетоводен баланс не е посочена сумарна стойност в полето Сума на актива (код 04500) и поради тази причина не

може да се направи оценка на финансовия капацитет. Когато представените данни за “сума на актива” липсват или са нулеви 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. 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.Съгласно Методологията за

оценка на финансовия капацитет проектното предложение следва да бъде отхвърлено.  

22
BG05M9OP001-2.010-

0292
Тера корект

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като:

На кандидата е изпратено искане за предоставяне на допълнителна информация, а именно:

- Декларация на кандидата (ПРИЛОЖЕНИЕ II), коректно попълнена в т. 1 и подписана с актуална дата. 

Съгласно решение на Оценителната комисия, пояснителна информация ще се изисква до 2 пъти от един и същи кандидат по един и същи казус. Срокът за

предоставяне на изисканата информация и в двата случая е 7 дни, считано от деня следващ датата на изпращане на искането. 

В рамките на посочените от комисията срокове кандидатът не предоставя изисканите от оценителната комисия документи, което е основание за отхвърляне на

проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост.

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"  2014-2020                                    5



Процедура BG05М9ОР001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество"

23
BG05M9OP001-2.010-

0298

СДРУЖЕНИЕ 

"ДРУЖЕСТВО ЗА 

УМСТВЕНО И 

ПСИХИЧЕСКИ 

УВРЕДЕНИ ЛИЦА"

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като:

Дейностите, които ще се финансират с настоящия проект не попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) №1407/2013. Кандидатът е посочил, че в рамките на

проекта ще бъде създадено социално предприятие, което ще развива дейности пчеларство и гъбарство. Помощите, предоставяни за първичното производство на

селскостопански продукти попадат в забранителния режим на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и са недопустими за финансиране по настоящата процедура.

„Селскостопански продукти“ са продукти, изброени в приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз. 

24
BG05M9OP001-2.010-

0305
ОБЩИНА БАЛЧИК

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като: 

С настоящото проектно предложение кандидатът предвижда следното: "Предметът на дейността на Социалното предприятие ще бъде озеленяване и подобряване на

околната среда в Община Балчик, които ще включват производство на разсади и фиданки за зацветяване на градинки и оформяне на тревните междужилищни, и

междублокови пространства, на детски и спортни площадки в чертите на града и другите населени места в общината."

Дейността, предвиждаща производство на разсади и фиданки, която ще се финансира с настоящия проект, не попада в приложното поле на Регламент (ЕС)

№1407/2013 и е от областта на :

б) сектора на първично производство на селскостопански продукти.

„Селскостопански продукти“ са продукти, изброени в приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз. 

25
BG05M9OP001-2.010-

0319

СДРУЖЕНИЕ 

"ТЪРГОВИЩКО 

ДРУЖЕСТВО ЗА 

ПСИХИЧНО 

ЗДРАВЕ"

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като Дейностите,

които ще се финансират с настоящия проект не попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) №1407/2013. Кандидатът е посочил, че в рамките на проекта ще бъде

разкрито социалното предприятие - оранжерия. Помощите, предоставяни за първичното производство на селскостопански продукти попадат в забранителния режим

на Регламент (ЕС) № 1407/2013  и са недопустими за финансиране по настоящата процедура. 

„Селскостопански продукти“ са продукти, изброени в приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз.

26
BG05M9OP001-2.010-

0320

„Стайков Инвест“ 

ЕООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като:

1. Кандидатът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“

Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. Съгласно

представените документи, финансовата стабилност на кандидата е оценена в размер на 2 точки, което не отговаря на изискванията на т. 11.2 от Условията за

кандидатстване.

Оценка на финансовата стабилност: 

Финансова независимост (ФН) = - 4 / 2 = - 2 = - 2 точки             

Рентабилност = 6 / 2 = 3*100 = 300 % = 4 точки

ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = - 2 + 4 = 2 точки

2. Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, а именно критерий № 5 от Група III, "Кандидатът е

регистриран в Регистъра на центровете за професионално обучение към НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението

(приложимо в случай, че кандидатът извършва обучение по професионална квалификация по проекта).

Кандидатът е предвидил да извършва обученията по професионална квалификация в проектното предложение самостоятелно, като е посочил, че ще наема

физически лица за провеждане на обучението, за които е предвидил разходи в Раздел I. "Преки разходи за персонал" в бюджета. За да бъде извършено обучение по

професионална квалификация по този начин е необходимо, кандидатът да разполага с лиценз от НАПОО. След направена служебна проверка в Регистъра на

центровете за професионално обучение към НАПОО се установи, че кандидатът не разполага с лиценз. В таблицата за оценка на административно съответствие и

допустимост относно този критерий е посочено следното: В случай, че кандидатът ще извършва обучение по професионална квалификация по проекта, но не

притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението, проектното предложение ще бъде отхвърлено.

Във връзка с гореизложеното, оценителната комисия отхвърля проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост.

27
BG05M9OP001-2.010-

0342
ТЕБОРА ЕООД КОНТЕСА ООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като:

1. Кандидатът е създаден на 05.09.2017 г. и заявява, че не може да представи отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс от създаването си до 30.09.2017 г.

(последния ден на месеца, предхождащ кандидатстването). Във връзка с непредставените ОПР и баланс не може да бъде изчислен финансовия капацитет на

кандидата.

2. Партньорът по проекта „Контеса“ ООД е недопустим, тъй като съгласно т. 11.3 от Условия за кандидатстване, партньорите по процедурата могат да са: 

- Обучителни институции и организации

- Общини и райони на общини 

- Доставчици на социални услуги

- Неправителствени организации. 

Партньорът по проекта, а именно – „Контеса“ ООД не отговаря на посочените критерии и поради тази причина проектното предложение не отговаря на изискванията за

административно съответствие и допустимост.
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28
BG05M9OP001-2.010-

0351

Актив Инвест Груп 

ЕООД

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 представените Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за текущата година, 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. 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.

29
BG05M9OP001-2.010-

0414
ДЗЗД "С.О.В.А."

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като: 

1. В Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта, група III. АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА

– ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА, т. 1 е посочено: Кандидатът е лице със самостоятелна правосубектност, регистрирано и имащо право да

осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство (неприложимо райони на общини). В

Таблицата за оценка на Административно съответствие и допустимост е посочено, че в случай че кандидатът не отговаря на този критерий, проектното предложение

ще бъде отхвърлено. Кандидатът по процедурата е Дружество по закона за задълженията и договорите, което няма самостоятелна правосубектност. 

2. След проведена комуникация, кандидатът не е представил удостоверение за код на икономическа дейност на кандидата (основна икономическа дейност и

допълнителна икономическа дейност) от Националния статистически институт по данни за 2016 г.

Във връзка с гореизложеното, оценителната комисия отхвърля проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост.

30
BG05M9OP001-2.010-

0421

"ЕНИ ПЛАСТ" 

ЕООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като:

1. Кандидатът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“

Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. Съгласно

представените документи, финансовата стабилност на кандидата е оценена в размер на 2 точки, което не отговаря на изискванията на т. 11.2 от Условията за

кандидатстване.

Оценка на финансовата стабилност: 

Финансова независимост (ФН) = - 4 / 26 = - 0.15 = - 2 точки             

Рентабилност = 2 / 26 = 0.08*100 = 8 % = 4 точки  

ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = - 2 + 4 = 2 точки

2. Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, а именно критерий № 5 от Група III, "Кандидатът е

регистриран в Регистъра на центровете за професионално обучение към НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението

(приложимо в случай, че кандидатът извършва обучение по професионална квалификация по проекта).

Кандидатът е предвидил да извършва обученията по професионална квалификация в проектното предложение самостоятелно, като е посочил, че ще наема

физически лица за провеждане на обучението, за които е предвидил разходи в Раздел I. "Преки разходи за персонал" в бюджета. За да бъде извършено обучение по

професионална квалификация по този начин е необходимо, кандидатът да разполага с лиценз от НАПОО. След направена служебна проверка в Регистъра на

центровете за професионално обучение към НАПОО се установи, че кандидатът не разполага с лиценз. В таблицата за оценка на административно съответствие и

допустимост относно този критерий е посочено следното: В случай, че кандидатът ще извършва обучение по професионална квалификация по проекта, но не

притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението, проектното предложение ще бъде отхвърлено.

Във връзка с гореизложеното, оценителната комисия отхвърля проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост.

31
BG05M9OP001-2.010-

0425
НОУ БЛИНК ООД

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, а именно критерий № 5 от Група III, "Кандидатът е регистриран в

Регистъра на центровете за професионално обучение към НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението (приложимо в случай, че

кандидатът извършва обучение по професионална квалификация по проекта).

Кандидатът е предвидил да извършва обученията по професионална квалификация в проектното предложение самостоятелно, като е посочил, че ще наема

физически лица за провеждане на обучението, за които е предвидил разходи в Раздел I. "Преки разходи за персонал" в бюджета. За да бъде извършено обучение по

професионална квалификация по този начин е необходимо, кандидатът да разполага с лиценз от НАПОО. След направена служебна проверка в Регистъра на

центровете за професионално обучение към НАПОО се установи, че кандидатът не разполага с лиценз. В таблицата за оценка на административно съответствие и

допустимост относно този критерий е посочено следното: В случай, че кандидатът ще извършва обучение по професионална квалификация по проекта, но не

притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението, проектното предложение ще бъде отхвърлено.

Във връзка с гореизложеното, оценителната комисия отхвърля проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост . 

32
BG05M9OP001-2.010-

0429

ОРГАНИКА БИО 

ООД

ТИ ДЖЕЙ 

КОНСУЛТ ООД

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 представените Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за текущата година, 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. 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.
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33
BG05M9OP001-2.010-

0437

Вавилонско 

изкушение ЕООД

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 представените Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за текущата година, 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. 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.

34
BG05M9OP001-2.010-

0441
МУЗЕ  ЕООД ТАУРА ЕООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като:

1. Кандидатът не разполага с финансов капацитет. Съгласно представените Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за текущата година, 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. 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. 

2. Партньорът по проекта „Таура“ ЕООД е недопустим, тъй като съгласно т. 11.3 от Условия за кандидатстване, партньорите по процедурата могат да са: 

- Обучителни институции и организации

- Общини и райони на общини 

- Доставчици на социални услуги

- Неправителствени организации. 

Партньорът по проекта, а именно – „Таура“ ЕООД не отговаря на посочените критерии и поради тази причина проектното предложение не отговаря на изискванията за

административно съответствие и допустимост.

35
BG05M9OP001-2.010-

0444
УЕСТЪРН БГ ЕООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като:

1. Кандидатът е недопустим да получи минимална помощ по настоящата процедура, тъй като попада в забранителните режими на помощ в съответствие с Регламент

(ЕС) № 1407/2013, а именно: помощи, предоставяни на предприятия, които извършват дейност в областта на първичното производство на селскостопански продукти.

В Удостоверението от НСИ, за основен код по КИД на кандидата, е посочено, че същият е в сектор 01.43 "Отглеждане на коне, магарета, мулета и катъри". В

проектното предложение, кандидатът предвижда да създаде "Ездитен център за деца със специални потребности", в който се предвижда да бъдат отглеждани коне и

назначени коняри. Отглеждането на живи животни не попада в приложното поле на Регламент (ЕС) №1407/2013 и в тази връзка проектното предложение е

недопустимо.

2. Кандидатът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“

Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. Съгласно

представените документи, финансовата стабилност на кандидата е оценена в размер на 0 точки, което не отговаря на изискванията на т. 11.2 от Условията за

кандидатстване.

Оценка на финансовата стабилност: 

Финансова независимост (ФН) = -11 /136 = -0.08= -2 т.

Рентабилност =1 /136 = 0.01*100 = 1 % = 2 т.  

ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = - 2 + 2 = 0 точки

36
BG05M9OP001-2.010-

0451

ИНДИВИДУАЛНА 

ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА 

МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ-

ДЕНТАНЕЛ ЕООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като Формулярът

за кандидатстване не е подписан с КЕП от лице с право да представлява кандидата или от надлежно упълномощено/оправомощено лице. При подаването на

проектното предложение кандидатът е представил пълномощно за упълномощаване на лице, представляващо кандидата във връзка с подаване на проектното

предложение и подписване на формуляра с КЕП по процедура BG05M9OP001- 2.006 "Развитие на социалното предприемачество". Съгласно Условията за

кандидатстване в пълномощното трябва да е изрично записано, че лицето е упълномощено да подаде проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.010

„Развитие на социалното предприемачество“. От кандидата е поискано да представи нотариално заверено пълномощно за упълномощаване на лице, представляващо

кандидата във връзка с подаване на проектното предложение и подписване на формуляра с КЕП, като е обърнато внимание, че в пълномощното трябва да е изрично

записано, че лицето е упълномощено да подаде проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ и

пълномощното трябва да е било налично към датата на подаване на проектното предложение. Или кандидатът да представи декларация в свободен текст, с която да

се потвърди подаденото проектното предложение и съдържанието в него. В отговор на искането кандидатът е представил пълномощно за упълномощаване на лице,

представляващо кандидата във връзка с подаване на проектното предложение и подписване на формуляра с КЕП по процедура BG05M9OP001- 2.010 "Развитие на

социалното предприемачество" от дата 05.12.2017. Съгласно Условията за кандидатстване пълномощното трябва да е налично към датата на подаване на проектното

предложение. Представеното пълномощно не е било налично към датата на подаване на проектното предложение. От кандидата повторно е поискано да представи

декларация в свободен текст, с която да потвърди подаденото проектно предложение и съдържанието в него. В отговор на искането кандидатът е представил

декларация, но в нея липсва текст, с който се потвърждават вече извършените действия от лицето, което е подписало формуляра със собствения си КЕП и с

декларацията не се потвърждава вече подаденото проектното предложение и съдържанието в него.

Във връзка с гореизложеното, оценителната комисия отхвърля проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост.
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37
BG05M9OP001-2.010-

0470

АУТОТЕХ - 

БОРИСЛАВ 

ВЕЛИНОВ ЕТ

ТИ ДЖЕЙ 

КОНСУЛТ ООД

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 представените Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за текущата година, 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. 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.

38
BG05M9OP001-2.010-

0473
Дъга 2016 ЕООД

ТИ ДЖЕЙ 

КОНСУЛТ ООД

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, съобразно Приложение: „Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“

Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. Съгласно

представените документи, финансовата стабилност на кандидата е оценена в размер на - 2 точки, което не отговаря на изискванията на т. 11.2 от Условията за

кандидатстване.

Оценка на финансовата стабилност: 

Финансова независимост (ФН) =-3162.60/12 366.99=-0.26 = - 2 т.     

Рентабилност =-3172.63/12 366.99 = -0.26*100= -26%= 0 т.

ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = -2 т. +0 т. = - 2 точки

39
BG05M9OP001-2.010-

0506
Импрешънс ООД

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, съобразно Приложение: „Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“

Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. Съгласно

представените документи, финансовата стабилност на кандидата е оценена в размер на 2 точки, което не отговаря на изискванията на т. 11.2 от Условията за

кандидатстване.

Оценка на финансовата стабилност: 

Финансова независимост (ФН) =3/9=0.33 =2 т.     

Рентабилност =-15/9 =-1.67*100 =-167 % = 0 т.            

ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = 0+2= 2 точки

40
BG05M9OP001-2.010-

0510

БЕРКУТ СИСТЕМС 

ЕООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като:

На кандидата е изпратено искане за предоставяне на допълнителна информация, а именно: 

- Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за периода от 01 януари 2017г. до 30 септември 2017г. (последния ден на месеца, предхождащ

кандидатстването), тъй като представените в проектното предложение не съответстват на изискуемия период. 

Съгласно решение на Оценителната комисия, пояснителна информация ще се изисква до 2 пъти от един и същи кандидат по един и същи казус. Срокът за

предоставяне на изисканата информация и в двата случая е 7 дни, считано от деня следващ датата на изпращане на искането. 

В рамките на посочените от комисията срокове кандидатът не предоставя изисканите от оценителната комисия документи, което е основание за отхвърляне на

проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост.

41
BG05M9OP001-2.010-

0517

ДИАНЖЕЛИ - 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ 

ЕТ

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като:

На кандидата е изпратено искане за предоставяне на допълнителна информация, а именно: 

- Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за периода от 01 януари 2017г. до 30 септември 2017г. (последния ден на месеца, предхождащ

кандидатстването), тъй като представените в проектното предложение са за 2016 г.;

- Декларация за минимални и държавни помощи (Приложение ІV), коректно попълнена и подписана, тъй като представената в проектното предложение не е

попълнена. 

Съгласно решение на Оценителната комисия, пояснителна информация ще се изисква до 2 пъти от един и същи кандидат по един и същи казус. Срокът за

предоставяне на изисканата информация и в двата случая е 7 дни, считано от деня следващ датата на изпращане на искането. 

В рамките на посочените от комисията срокове кандидатът не предоставя изисканите от оценителната комисия документи, което е основание за отхвърляне на

проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост.

42
BG05M9OP001-2.010-

0518

"НЕТ 

ИНВЕСТМЪНТ" 

ЕООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като:

На кандидата е изпратено искане за предоставяне на допълнителна информация, а именно: 

- Да бъде представена Декларация Приложение II от новото лице, представляващо организацията-кандидат, поради обстоятелството, че при извършване на проверка

в Търговския регистър, комисията установява, че организацията-кандидат има нов представляващ.  

Съгласно решение на Оценителната комисия, пояснителна информация ще се изисква до 2 пъти от един и същи кандидат по един и същи казус. Срокът за

предоставяне на изисканата информация и в двата случая е 7 дни, считано от деня следващ датата на изпращане на искането. 

В рамките на посочените от комисията срокове кандидатът не предоставя изисканите от оценителната комисия документи, което е основание за отхвърляне на

проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост.
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43
BG05M9OP001-2.010-

0530

„Стоун Трейдинг“ 

ЕООД

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, а именно критерий № 5 от Група III, "Кандидатът е регистриран в

Регистъра на центровете за професионално обучение към НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението (приложимо в случай, че

кандидатът извършва обучение по професионална квалификация по проекта).

Кандидатът е предвидил да извършва обученията по професионална квалификация в проектното предложение самостоятелно, като е посочил, че ще наема

физически лица за провеждане на обучението, за които е предвидил разходи в Раздел I. "Преки разходи за персонал" в бюджета. За да бъде извършено обучение по

професионална квалификация по този начин е необходимо, кандидатът да разполага с лиценз от НАПОО. След направена служебна проверка в Регистъра на

центровете за професионално обучение към НАПОО се установи, че кандидатът не разполага с лиценз. В таблицата за оценка на административно съответствие и

допустимост относно този критерий е посочено следното: В случай, че кандидатът ще извършва обучение по професионална квалификация по проекта, но не

притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението, проектното предложение ще бъде отхвърлено.

Във връзка с гореизложеното, оценителната комисия отхвърля проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост.

44
BG05M9OP001-2.010-

0539
САНМЕН - М ООД

СДРУЖЕНИЕ 

"НАЦИОНАЛНА 

АСОЦИАЦИЯ НА 

ХОРАТА С 

ПРИДОБИТИ 

УВРЕЖДАНИЯ"

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като партньорът

не разполага с финансов капацитет. Съгласно представените Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за текущата година, партньорът 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 партньора, тъй като математически операция деление на "нула" не е възможна. На това основание партньорът

не притежава финансов капацитет, а в проектното предложение е предвидено партньорът да разходва средства. Партньорът 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.

45
BG05M9OP001-2.010-

0554

Бъдеще за вас 

ЕООД

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 представените Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за текущата година, 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. 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.

46
BG05M9OP001-2.010-

0561

САМСОН 

ПРОДЪКШЪН ООД

ТИ ДЖЕЙ 

КОНСУЛТ ООД

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 представените Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за текущата година, 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. 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.

47
BG05M9OP001-2.010-

0570
ГРИЙН ЛАЙН ООД

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, тъй като не е спазен следният критерий, който води до

отхвърляне: Дейността/ите, която/ито ще се финансира/т с настоящия проект, попада/т в приложното поле на Регламент (ЕС) №1407/2013 и не са в някоя от следните

области: а) сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013; б) сектора на първично производство на селскостопански продукти. Две

от основните дейности, които ще се финансират включват:

- Обучение по специалности: "Полевъдство", "Зеленчукопроизводство", "Трайни насаждения" и "Овощарство" и 

- Наемане на лица на длъжности: Полевъд, Зеленчукопроизводител, Овощар, Агроном (растителна защита), Агроном (полевъдство), Работник, отглеждащ трайни

насаждения и Пчелар за извършване на безплатни теоретични и практически консултации за най-уязвимата икономическа група в земеделието - дребните стопани. Те

са пряко свързани със сектора на първично производство на селскостопански продукти и в тази връзка не попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) №1407/2013.

48
BG05M9OP001-2.010-

0578

МБАЛ ЗА ЖЕНСКО 

ЗДРАВЕ - 

НАДЕЖДА ООД

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, съобразно Приложение: „Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на

човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“

Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. Съгласно

представените документи, финансовата стабилност на кандидата е оценена в размер на 0 точки, което не отговаря на изискванията на т. 11.2 от Условията за

кандидатстване.

Оценка на финансовата стабилност: 

Финансова независимост (ФН) =-1211/8137= -0.15= - 2 т.             

Рентабилност =-105/8137 = - 0.01*100 =-1 % =2 т.      

ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = -2+2= 0 точки
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49
BG05M9OP001-2.010-

0579

ИНТЕРГРЕЙД 

ТРАВЪЛ ЕООД

1. СДРУЖЕНИЕ 

"СЪЮЗ НА 

ГЛУХИТЕ В 

БЪЛГАРИЯ"

2. СДРУЖЕНИЕ 

"НАЦИОНАЛНА 

АСОЦИАЦИЯ НА 

ХОРАТА С 

ПРИДОБИТИ 

УВРЕЖДАНИЯ"

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като партньорът

СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ" не разполага с финансов капацитет. Съгласно представените Отчет за

приходите и разходите и Счетоводен баланс за текущата година, партньорът 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 партньора, тъй като

математически операция деление на "нула" не е възможна. На това основание партньорът не притежава финансов капацитет, а в проектното предложение е

предвидено партньорът да разходва средства. Партньорът СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ХОРАТА С ПРИДОБИТИ УВРЕЖДАНИЯ" 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.

50
BG05M9OP001-2.010-

0580

Нетинс Иншурънс 

Брокерс ООД

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, съобразно Приложение: „Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на

човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“

Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. Съгласно

представените документи, финансовата стабилност на кандидата е оценена в размер на - 2 точки, което не отговаря на изискванията на т. 11.2 от Условията за

кандидатстване.

Оценка на финансовата стабилност: 

Финансова независимост (ФН) = -7/16 = -0.44= - 2 т.  

Рентабилност = -7/16 = -0.44*100 = -44 %= 0 т.   

ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = -2+0= -2 т.

51
BG05M9OP001-2.010-

0582

"НЮ ЧАНС 

СЪРВИС"ЕООД

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 представените Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за текущата година, 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. 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.

52
BG05M9OP001-2.010-

0583
ШИП

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 представените Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за текущата година, 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. 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.

53
BG05M9OP001-2.010-

0584

СНЦ "Надежда за 

утре"

Търговско 

промишлена 

палата гр. Враца

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като:

На кандидата е изпратено искане за предоставяне на допълнителна информация, а именно: 

 - пояснение относно код на проекта в ИСУН 2020;

 -  Декларация за минимални помощи Приложение ІV, попълнена по образец и подписана от поне едно от лицата, вписани като представляващи КАНДИДАТА.

- Удостоверение за актуално състояние на КАНДИДАТА, издадено не по-рано от 3 месеца преди крайната дата на кандидатстване. 

- ОПР и Счетоводен баланс за периода от януари 2017 до 30.09.2017г. (последния ден на месеца, предхождащ кандидатстването).

- Удостоверение за код на икономическа дейност (основна икономическа дейност и допълнителна икономическа дейност) от Националния статистически институт по

данни за 2016 г. 

- Декларация на партньора (Приложение ІІ), попълнена по образец, включително коректно попълнена в т.1 (с изтрито/зачертано невярното обстоятелство) и подписана

от представляващия партньора. 

- Удостоверение за актуално състояние на партньора, издадено не по-рано от 3 месеца преди крайната дата на кандидатстване.

- Уточнение дали партньора ще разходва средства и сумата, която е предвидено да бъде разходвана от него, както и в случай, че партньорът ще разходва средства

ОПР и Счетоводен баланс на партньора за периода от януари 2017 до 30.09.2017г. (последния ден на месеца, предхождащ кандидатстването) и 

Удостоверение за код на икономическа дейност (основна икономическа дейност и допълнителна икономическа дейност) от Националния статистически институт по

данни за 2016 г. на ПАРТНЬОРА.

Съгласно решение на Оценителната комисия, пояснителна информация ще се изисква до 2 пъти от един и същи кандидат по един и същи казус. Срокът за

предоставяне на изисканата информация и в двата случая е 7 дни, считано от деня следващ датата на изпращане на искането. 

В рамките на посочените от комисията срокове кандидатът не предоставя изисканите от оценителната комисия документи, което е основание за отхвърляне на

проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост.

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"  2014-2020                                    11



Процедура BG05М9ОР001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество"

54
BG05M9OP001-2.010-

0591

ЕТ "ИКАР- 

Валентин Павлов"

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 представените Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за текущата година, 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. 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.

55
BG05M9OP001-2.010-

0606

"АВТОКАР МД" 

ЕООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като:

1. Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, а именно критерий № 5 от Група III, "Кандидатът е

регистриран в Регистъра на центровете за професионално обучение към НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението

(приложимо в случай, че кандидатът извършва обучение по професионална квалификация по проекта).

Кандидатът е предвидил да извършва обученията по професионална квалификация в проектното предложение самостоятелно, като е посочил, че ще наема

физически лица за провеждане на обучението, за които е предвидил разходи в Раздел I. "Преки разходи за персонал" в бюджета. За да бъде извършено обучение по

професионална квалификация по този начин е необходимо, кандидатът да разполага с лиценз от НАПОО. След направена служебна проверка в Регистъра на

центровете за професионално обучение към НАПОО се установи, че кандидатът не разполага с лиценз. В таблицата за оценка на административно съответствие и

допустимост относно този критерий е посочено следното: В случай, че кандидатът ще извършва обучение по професионална квалификация по проекта, но не

притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението, проектното предложение ще бъде отхвърлено.

2. Формулярът за кандидатстване не е подписан с КЕП от лице с право да представлява кандидата или от надлежно упълномощено/оправомощено лице. От

кандидата е поискано да представи нотариално заверено пълномощно за упълномощаване на лице, представляващо кандидата във връзка с подаване на проектното

предложение и подписване на формуляра с КЕП, като е обърнато внимание, че в пълномощното трябва да е изрично записано, че лицето е упълномощено да подаде

проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ и пълномощното трябва да е било налично към датата на

подаване на проектното предложение. Или кандидатът да представи декларация в свободен текст, с която да се потвърди подаденото проектното предложение и

съдържанието в него. В отговор на искането кандидатът е представил пълномощно за упълномощаване на лице, представляващо кандидата във връзка с подаване на

проектното предложение и подписване на формуляра с КЕП по процедура BG05M9OP001- 2.010 "Развитие на социалното предприемачество" от дата 05.12.2017.

Съгласно Условията за кандидатстване пълномощното трябва да е налично към датата на подаване на проектното предложение. Представеното пълномощно не е

било налично към датата на подаване на проектното предложение. От кандидата повторно е поискано да представи декларация в свободен текст, с която да потвърди

подаденото проектно предложение и съдържанието в него. В отговор на искането кандидатът е представил декларация, но в нея липсва текст, с който се

потвърждават вече извършените действия от лицето, което е подписало формуляра със собствения си КЕП и с декларацията не се потвърждава вече подаденото

проектното предложение и съдържанието в него. 

Във връзка с гореизложеното, оценителната комисия отхвърля проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост.

56
BG05M9OP001-2.010-

0608
ЛУИЗА СТИЛ ЕООД

ТИ ДЖЕЙ 

КОНСУЛТ ООД

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, съобразно Приложение: „Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на

човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“

Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. Съгласно

представените документи, финансовата стабилност на кандидата е оценена в размер на 2 точки, което не отговаря на изискванията на т. 11.2 от Условията за

кандидатстване.

Оценка на финансовата стабилност: 

Финансова независимост (ФН) = -3/20= - 0.15= -2 т.         

Рентабилност =1/20 = 0.05*100 = 5 %= 4 т.      

ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“= -2+4= 2 т.

57
BG05M9OP001-2.010-

0628
ДИЛ ГРУП EООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като:

На кандидата е изпратено искане за предоставяне на допълнителна информация, а именно: 

- Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за периода от януари 2017 до последния ден на месеца, предхождащ кандидатстването - 30.09.2017 г., тъй

като представените към проектното предложение са за 2016 г. 

В рамките на срока на първата комуникация, кандидатът не е върнал отговор. Съгласно решение на Оценителната комисия, пояснителна информация ще се изисква

до 2 пъти от един и същи кандидат по един и същи казус. Срокът за предоставяне на изисканата информация и в двата случая е 7 дни, считано от деня следващ

датата на изпращане на искането. При повторното изпращане на комуникацията, кандидатът връща отговор на оценителната комисия и представя Отчет за приходите

и разходите за периода от 01.01.2017-30.09.2017 г., но не представя Счетоводен баланс за цитирания период.

В рамките на посочените от комисията срокове кандидатът не предоставя изисканите от оценителната комисия документи, което е основание за отхвърляне на

проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост.
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58
BG05M9OP001-2.010-

0640
ДЕЗИРА - С ООД

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, съобразно Приложение: „Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на

човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“

Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. Съгласно

представените документи, финансовата стабилност на кандидата е оценена в размер на 2 точки, което не отговаря на изискванията на т. 11.2 от Условията за

кандидатстване.

Оценка на финансовата стабилност: 

Финансова независимост (ФН) =-27/12= -2.25= - 2 т.          

Рентабилност =2/12 =0.17*100 = 17 %= 4 т.       

ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“= -2+4= 2 точки

59
BG05M9OP001-2.010-

0649
ФОНДАЦИЯ "ЕКИП"

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като:

На кандидата е изпратено искане за предоставяне на допълнителна информация, а именно: 

- Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за периода от 01 януари 2017г. до 30 септември 2017. (последния ден на месеца, предхождащ

кандидатстването), тъй като представените в проектното предложение са за 2016 г. и  не съответстват на изискуемия период;

- Коректно попълнена Декларация за социално предприятие (Приложение VI).

Съгласно решение на Оценителната комисия, пояснителна информация ще се изисква до 2 пъти от един и същи кандидат по един и същи казус. Срокът за

предоставяне на изисканата информация и в двата случая е 7 дни, считано от деня следващ датата на изпращане на искането. 

В рамките на посочените от комисията срокове кандидатът не предоставя изисканите от оценителната комисия документи, което е основание за отхвърляне на

проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост.

60
BG05M9OP001-2.010-

0652
СГМ Груп ЕООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като: 

1. Кандидатът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“

Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. Съгласно

представените документи, финансовата стабилност на кандидата е оценена в размер на - 2 точки, което не отговаря на изискванията на т. 11.2 от Условията за

кандидатстване.

Оценка на финансовата стабилност: 

Финансова независимост (ФН) =-212/1536=-0.14= - 2 т.          

Рентабилност =-130/1536 =-0.08*100 = - 8%= 0 т.       

ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“= -2+0= - 2 т.

2. След повторна комуникация (на първия въпрос, изпратен от оценителната комисия, не е изпратен отговор), кандидатът отново представя некоректно попълнена

Декларация за социално предприятие - Приложение VI от пакета с документи за кандидатстване. 

61
BG05M9OP001-2.010-

0658

СДРУЖЕНИЕ 

"ЛОВНО 

РИБАРСКО 

СДРУЖЕНИЕ 

СОКОЛ"

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като дейностите,

които ще се финансират чрез настоящия проект попадат в забранителните режими на помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013, а именно: помощи,

предоставяни на предприятия, които извършват дейност в областта на първичното производство на селскостопански продукти. По настоящия проект е предвидено

създаване на социално предприятие, което ще се грижи за опазване на дивеча в ловните територии на дружеството. По проекта е предвидено да бъдат назначени

"дивечовъди", за които е заложено, че трябва да се грижат за животните. Отглеждането на живи животни не попада в приложното поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013 

и в тази връзка проектното предложение е недопустимо. 

62
BG05M9OP001-2.010-

0680
ПроГрийнАкт ЕООД

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, съобразно Приложение: „Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на

човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“

Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. Съгласно

представените документи, финансовата стабилност на кандидата е оценена в размер на - 2 точки, което не отговаря на изискванията на т. 11.2 от Условията за

кандидатстване.

Оценка на финансовата стабилност: 

Финансова независимост (ФН) = -7/6 = -1.17= - 2 т.          

Рентабилност =-7/6 = -1.17*100 = -117 % = 0 т.    

ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“= - 2+ 0= - 2 точки  

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"  2014-2020                                    13



Процедура BG05М9ОР001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество"

63
BG05M9OP001-2.010-

0689
АЧАРЯ ЕООД

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, съобразно Приложение: „Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на

човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“

Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. Съгласно

представените документи, финансовата стабилност на кандидата е оценена в размер на 2 точки, което не отговаря на изискванията на т. 11.2 от Условията за

кандидатстване.

Оценка на финансовата стабилност: 

Финансова независимост (ФН) = -5/15=-0.33= -2 т.             

Рентабилност =5/15 =0.33*100 =33 %= 4т.        

ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“ = - 2 +4 = 2 т. 

64
BG05M9OP001-2.010-

0693

СДРУЖЕНИЕ 

"СЪЮЗ НА 

ИНВАЛИДИТЕ - 

ДРУЖЕСТВО 

ПЛОВДИВ"

ФОНДАЦИЯ 

"БЪДЕЩЕ 21 

ВЕК"

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка:

В т. 11.5 от Условията за кандидатстване на условието за финансов капацитет следва да отговаря всяка от организациите - кандидат и партньор поотделно. В

проектното предложение е предвидено партньорът да разходва средства. 

Партньорът не разполага с финансов капацитет, съобразно Приложение: „Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“

Партньорът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. Съгласно

представените документи, финансовата стабилност на партньора е оценена в размер на 0 точки, което не отговаря на изискванията на т. 11.2 от Условията за

кандидатстване.

Оценка на финансовата стабилност: 

Финансова независимост (ФН) =-71/87= -0.82= - 2 т.              

Рентабилност = 0/87=0*100 =0 %= 2 т.        

ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност“= - 2+2= 0 точки   

65
BG05M9OP001-2.010-

0694

ЕЙС ЕДЮКЕЙШЪН 

ЕООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като:

На кандидата е изпратено искане за предоставяне на допълнителна информация, а именно: 

- Декларация на кандидата, коректно попълнена в т. 1; 

- Актуална декларация за минимални помощи Приложение IV;

- Отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс за периода, съгласно изискванията в Условията за кандидатстване; 

- Уточнение относно код на проекта по КИД и уточнение във връзка с предвидените обучения;

При изпращането на въпроса на комисията към кандидата, е обърнато внимание, че при подаване на отговора на въпроса от комисията следва да бъде представено

актуално пълномощно, тъй като наличното пълномощно, с което е подадено проектното предложение е валидно само за подаването му.  

Съгласно решение на Оценителната комисия, пояснителна информация ще се изисква до 2 пъти от един и същи кандидат по един и същи казус. Срокът за

предоставяне на изисканата информация и в двата случая е 7 дни, считано от деня следващ датата на изпращане на искането. 

В рамките на посочените от комисията срокове кандидатът не предоставя изисканите от оценителната комисия документи, което е основание за отхвърляне на

проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост.

66
BG05M9OP001-2.010-

0703

Частно основно  

училище "Малкият 

принц" ЕООД

ЧАСТНА 

ПРОФИЛИРАНА 

ГИМНАЗИЯ  

"АНТОАН ДЬО 

СЕНТ 

ЕКЗЮПЕРИ"

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като:

На кандидата е изпратено искане за предоставяне на допълнителна информация, а именно: 

- Декларацията на кандидата (Приложение I), коректно попълнена в точка 1;

- Удостоверение за код на икономическа дейност на кандидата от НСИ за 2016 г. 

- Пояснения относно липсата на стойност на задължителен индикатор и предвидените обучения, както и относно лиценза на партньора във връзка с предвидените

обучения. 

Съгласно решение на Оценителната комисия, пояснителна информация ще се изисква до 2 пъти от един и същи кандидат по един и същи казус. Срокът за

предоставяне на изисканата информация и в двата случая е 7 дни, считано от деня следващ датата на изпращане на искането. В рамките на срока на първата

комуникация кандидатът не връща отговор на комисията. След изпращане на искане за втора комуникация, кандидатът връща отговор, но: 

1) Декларацията на кандидата (Приложение I) не е попълнена в точка 1. 

2) Не е представено удостоверение за код на икономическа дейност на кандидата (основна икономическа дейност и допълнителна икономическа дейност) от

Националния статистически институт за 2016 г. Кандидатът е отговорил, че функционира от 01.07.2017 г., затова няма годишно приключване за 2016 г. От

извършената служебна проверка в Търговския регистър е установено, че кандидатът е регистриран на 15.08.2016г., следователно не е новорегистрирано дружество и

е следвало да приложи писмо от НСИ, с което да се удостовери, че не може да бъде определен код за икономическа дейност по данни за 2016г. 

3) Партньорът по проекта ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ "АНТОАН ДЬО СЕНТ ЕКЗЮПЕРИ" не е регистриран в Регистъра на центровете за професионално

обучение към НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението по професионална квалификация. Съгласно Условията за

кандидатстване в случай, че партньорът ще извършва обучение по професионална квалификация по проекта, но не притежава активна лицензия от НАПОО за

професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението, проектното предложение следва да бъде отхвърлено. 

Във връзка с гореизложените обстоятелства, оценителната комисия отхвърля проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост.
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67
BG05M9OP001-2.010-

0736
"ВАЙТЕХ" ЕООД

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, а именно критерий № 5 от Група III, "Кандидатът е регистриран в

Регистъра на центровете за професионално обучение към НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението (приложимо в случай, че

кандидатът извършва обучение по професионална квалификация по проекта).

Кандидатът е предвидил да извършва обученията по професионална квалификация в проектното предложение самостоятелно, като е посочил, че ще наема

физически лица за провеждане на обучението, за които е предвидил разходи в Раздел I. "Преки разходи за персонал" в бюджета. За да бъде извършено обучение по

професионална квалификация по този начин е необходимо, кандидатът да разполага с лиценз от НАПОО. След направена служебна проверка в Регистъра на

центровете за професионално обучение към НАПОО се установи, че кандидатът не разполага с лиценз. В таблицата за оценка на административно съответствие и

допустимост относно този критерий е посочено следното: В случай, че кандидатът ще извършва обучение по професионална квалификация по проекта, но не

притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението, проектното предложение ще бъде отхвърлено.

Във връзка с гореизложеното, оценителната комисия отхвърля проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост. 

68
BG05M9OP001-2.010-

0740

СДРУЖЕНИЕ 

"ФУТБОЛЕН КЛУБ 

ЛЕВСКИ-

РАКОВСКИ"

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като:

На кандидата е изпратено искане за предоставяне на допълнителна информация, а именно: 

- Автобиография на ръководителя на проекта или на законния представител на кандидата, тъй като приложеният файл е повреден и не може да бъде отворен;

- Отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс за периода и в съответствие с изискванията, посочени в Условията за кандидатстване, тъй като приложените са

повредени и не се отварят;

 - Декларация Приложение V; 

- Удостоверение за кодовете на икономическа дейност на предприятието по данни за 2016 г. 

Съгласно решение на Оценителната комисия, пояснителна информация ще се изисква до 2 пъти от един и същи кандидат по един и същи казус. Срокът за

предоставяне на изисканата информация и в двата случая е 7 дни, считано от деня следващ датата на изпращане на искането. В рамките на срока на първата

комуникация кандидатът не връща отговор на комисията. След изпращане на искане за втора комуникация, кандидатът връща отговор на комисията и представя

съответните документи, но представените Отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс са за 2016 г. Съгласно т.21 от Условията за кандидатстване следва да

бъдат представени Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за текущата финансова година (индивидуален) - сканирани и прикачени в ИСУН. 

В тази връзка оценителната комисия отхвърля проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост.

69
BG05M9OP001-2.010-

0742

М - АГРОИНВЕСТ 

ЕООД

1. ПРОЕКТИ И 

ГРАНТОВЕ ЕООД

2. ХЕБА ЦЕНТЪР 

ООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като партньорът

"Проекти и грантове" ЕООД е недопустим. Съгласно т. 11.3 от Условия за кандидатстване, партньорите по процедурата могат да са: 

- Обучителни институции и организации

- Общини и райони на общини 

- Доставчици на социални услуги

- Неправителствени организации. 

Партньорът по проекта "Проекти и грантове" ЕООД не отговаря на посочените критерии и поради тази причина проектното предложение не отговаря на изискванията

за административно съответствие и допустимост.
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Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като: 

1. Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, а именно критерий № 5 от Група III, "Кандидатът е

регистриран в Регистъра на центровете за професионално обучение към НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението

(приложимо в случай, че кандидатът извършва обучение по професионална квалификация по проекта).

Кандидатът е предвидил да извършва обученията по професионална квалификация в проектното предложение самостоятелно, като е посочил, че ще наема

физически лица за провеждане на обучението, за които е предвидил разходи в Раздел I. "Преки разходи за персонал" в бюджета. За да бъде извършено обучение по

професионална квалификация по този начин е необходимо, кандидатът да разполага с лиценз от НАПОО. След направена служебна проверка в Регистъра на

центровете за професионално обучение към НАПОО се установи, че кандидатът не разполага с лиценз. В таблицата за оценка на административно съответствие и

допустимост относно този критерий е посочено следното: В случай, че кандидатът ще извършва обучение по професионална квалификация по проекта, но не

притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението, проектното предложение ще бъде отхвърлено.

2. Формулярът за кандидатстване не е подписан с КЕП от лице с право да представлява кандидата или от надлежно упълномощено/оправомощено лице. От

кандидата е поискано да представи нотариално заверено пълномощно за упълномощаване на лице, във връзка с подаване на проектното предложение с дата преди

подаване на проектното предложение или кандидатът да представи декларация в свободен текст, с която да се потвърди подаденото проектното предложение и

съдържанието в него. В отговор на искането кандидатът е декларация, но същата не съдържа текст, с който се потвърждават вече извършените действия от

упълномощеното лице. Съгласно решение на Оценителната комисия, пояснителна информация ще се изисква до 2 пъти от един и същи кандидат по един и същи

казус. Срокът за предоставяне на изисканата информация и в двата случая е 7 дни, считано от деня следващ датата на изпращане на искането. В тази връзка,

комисията изисква от кандидата да представи отново декларация в свободен текст, с която да се потвърди подаденото проектно предложение и съдържанието в него.

След повторното искане за комуникация, кандидатът отново представя същата декларация, но с поправена дата, в която отново липсва текст, с който да се потвърди

подаденото проектно предложение и съдържанието в него. 

Във връзка с гореизложеното, оценителната комисия отхвърля проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост.
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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, съобразно Приложение: „Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“

Кандидатът следва да получи 3 или повече точки, съгласно Методиката, за да се счита, че отговаря на изискванията за финансова стабилност. Съгласно

представените документи, финансовата стабилност на кандидата е оценена в размер на 2 точки, което не отговаря на изискванията на т. 11.2 от Условията за

кандидатстване.

Оценка на финансовата стабилност: 

Финансова независимост (ФН) =26/79=0.33=2 т.         

Рентабилност =-3/79= -0.04*100 =- 4%= 0 т.

ФН + „Рентабилност“ = Общ брой точки „Финансовата стабилност" = 2+0 = 2 точки
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Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като:

На кандидата е изпратено искане за предоставяне на допълнителна информация, а именно: 

- Кандидатът следва да представи документ, че представляващият дружеството и подписаният с КЕП формуляр за кандидатстване е на едно и също лице. В случай

че лицето е различно, кандидатът следва да представи нотариално заверено пълномощно за подаване на проектното предложение с дата преди подаване на

проектното предложение, съгласно изискванията в Условията за кандидатстване или декларация в свободен текст, с която да се потвърди подаденото проектно

предложение и съдържанието в него (подписана с КЕП от лицето представляващо кандидата или упълномощено лице).;

- Декларация Приложение II подписана от лицето, представляващо кандидата и на бланка на настоящата процедура;

- Да се представи Декларация Приложение IV подписана от лицето, представляващо кандидата;

- Декларация Приложение V подписана от лицето, представляващо кандидата и на бланка на настоящата процедура; 

- Да се представи Декларация Приложение VI подписана от лицето, представляващо кандидата, на бланка на настоящата процедура;

- Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за периода от януари 2017 до 30.09.2017 г. (последния ден на месеца, предхождащ кандидатстването), като

същите следва да отговарят на изискванията на Закона за счетоводството, тъй като представените документи към проектното предложение са за 2016 г. 

- Удостоверение за кодовете на икономическа дейност на предприятието (основна икономическа дейност и допълнителна икономическа дейност), издадено от НСИ по

данни за последната приключила финансова година – 2016 г. Представеното удостоверение за код за икономическа дейност към проектното предложение е за

отчетната 2015 г. 

Кандидатът отговаря на въпросите на оценителната комисия, но е установено следното: 

Представената допълнителна информация е подписана от лице, което не е упълномощено да представлява кандидата. Същата не е упълномощена с нотариално

заверено пълномощно да представлява кандидата, а представените от кандидата Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите не отговарят на изискванията

на Закона за счетоводството. Съгласно решение на Оценителната комисия, пояснителна информация ще се изисква до 2 пъти от един и същи кандидат по един и

същи казус. В тази връзка, комисията изпраща въпрос към кандидата, като изисква следното:

- Да се представи - нотариално заверено пълномощно, с което лицето предоставило пояснителната информация, е упълномощено от представляващия организацията

да изпрати отговора на въпроса или да се представят отново всички документи от предходната комуникация, подписани от лицето, представляващо организацията-

кандидат, като се вземе предвид и т.2 от настоящото искане. 

- Да се представят Отчет за приходите и разходите, които отговарят на Закона за счетоводството - с подпис на ръководител и съставител и с печат на организацията.

В рамките на посочените от комисията срокове кандидатът не предоставя изисканите от оценителната комисия документи, което е основание за отхвърляне на

проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост.
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Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като партньорът

"М - АГРОИНВЕСТ" ЕООД е недопустим. Съгласно т. 11.3 от Условия за кандидатстване, партньорите по процедурата могат да са: 

- Обучителни институции и организации

- Общини и райони на общини 

- Доставчици на социални услуги

- Неправителствени организации. 

Партньорът по проекта "М - АГРОИНВЕСТ" ЕООД не отговаря на посочените критерии и поради тази причина проектното предложение не отговаря на изискванията за

административно съответствие и допустимост.
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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 представените Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за текущата година, 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. 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.
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Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и допустимост и не минава на следващ етап на оценка, тъй като:

На кандидата е изпратено искане за предоставяне на допълнителна информация, а именно: 

 - коректно попълнена и подписана Декларация Приложение II;

-  коректно попълнена и подписана Декларация приложение IV;

- коректно попълнена и подписана Декларация Приложение V;

-  коректно попълнена и подписана Декларация Приложение VI,  

- Отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс за периода от януари 2017г. до 30.09.2017г.(последния ден на месеца, предхождащ кандидатстването), в

съответствие с изискванията на Закона за счетоводството;

- Удостоверение за кодовете на икономическа дейност на предприятието (основна икономическа дейност и допълнителна икономическа дейност), издадено от НСИ по

данни за последната приключила финансова година – 2016 г.

- уточнение относно констатирано разминаване в т. 11.5 от формуляра за кандидатстване и дейностите по проекта.

Съгласно решение на Оценителната комисия, пояснителна информация ще се изисква до 2 пъти от един и същи кандидат по един и същи казус. Срокът за

предоставяне на изисканата информация и в двата случая е 7 дни, считано от деня следващ датата на изпращане на искането. 

В рамките на посочените от комисията срокове кандидатът не предоставя изисканите от оценителната комисия документи, което е основание за отхвърляне на

проектното предложение на етап административно съответствие и допустимост.
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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 представените Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за текущата година, 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. 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.
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РУЖЕСT ЕООД

Съгласно Условията за кандидатстване (т.22) до оценка на етап административно съответствие и допустимост се допускат само проектни предложения,

подадени/регистрирани в срок до 17:30 часа на 09.10.2017г. Проектното предложение се отхвърля и няма да бъде разглеждано, тъй като е регистрирано на 09.10.2017

г. в 17:37 часа, т.е. след установения срок.
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Съгласно Условията за кандидатстване (т.22) до оценка на етап административно съответствие и допустимост се допускат само проектни предложения,

подадени/регистрирани в срок до 17:30 часа на 09.10.2017г. Проектното предложение се отхвърля и няма да бъде разглеждано, тъй като е регистрирано на 09.10.2017

г. в 17:37 часа, т.е след установения срок.
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Съгласно Условията за кандидатстване (т.22) до оценка на етап административно съответствие и допустимост се допускат само проектни предложения,

подадени/регистрирани в срок до 17:30 часа на 09.10.2017г. Проектното предложение се отхвърля и няма да бъде разглеждано, тъй като е регистрирано на 09.10.2017

г. в 17:38 часа, т.е. след установения срок.
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СДРУЖЕНИЕ 

"МУЛТИ АКТ"

Съгласно Условията за кандидатстване (т.22) до оценка на етап административно съответствие и допустимост се допускат само проектни предложения,

подадени/регистрирани в срок до 17:30 часа на 09.10.2017г. Проектното предложение се отхвърля и няма да бъде разглеждано, тъй като е регистрирано на

09.10.2017 г. в 17:43 часа, т.е. след установения срок.
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