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Списък на проектните предложения, които са предложени за финансиране до размера на предварително определените и 

обявени финансови средства по съответната процедура, класирани съгласно общия брой получени точки, размер на 

безвъзмездната финансова помощ (искана и препоръчана) за всяко предложение, общия бюджет на отделните проектни 

предложения (първоначален и препоръчан) и процента на безвъзмездната финансова помощ спрямо допустимите разходи 

по процедура BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград - приспособяване на работниците, предприятията 

и предприемачите към промените”за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

 

Номер в 

класира

нето по 

точки 

Проектно 

предложе

ние № 

Наименование 

на кандидата 

Средно-

аритметич

на оценка 

/брой 

точки/ 

Искана 

сума на 

безвъзмезд

ната 

финансова 

помощ 

Препоръ

чана 

сума на 

безвъзме

здната 

финансов

а помощ 

Общ 

бюджет на 

проекта 

/първонача

лен/ 

Общ 

размер на 

бюджета 

/препоръ

чан/ 

% на 

безвъз

мездн

ата 

финан

сова 

помо

щ 

Обосновка на корекция 

1 BG05M9

OP001-

1.033-

0001 

"ФЪРСТ-69" 

ЕООД 

84 81994,00 53834,00 81994,00 53834,00 100% В описанието на Дейност 1 

"Разработване, адаптиране и въвеждане 

на системи за развитие на човешките 

ресурси в предприятието" е предвидено 

изпълнението на следните дейности:  

1. "Разработване на Практики за 

въвеждане на гъвкави форми на заетост" 

2. "Разработване на вътрешно-фирмена 

уредба за въвеждане на нови практики за 

обезпечаване на човешки ресурси" 

3. "Разработване на вътрешно-фирмена 

уредба и Наръчник за добри зелени 

практики и компетенции в 

предприятието" 

За изпълнението на елемент 1  
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„Разработване на Практики за въвеждане 

на гъвкави форми на заетост“ липсва 

адекватна обосновка и описание от 

страна на кандидата по отношение на 

необходимостта от усъвършенстване и 

подобрения спрямо текущото състояние 

на предприятието и неговото планирано 

развитие за въвеждането на гъвкави 

форми на заетост и други практики за 

по-лесно съвместяване на 

професионалния и личния живот. В 

рамките на елемент 2 "Разработване на 

вътрешно-фирмена уредба за въвеждане 

на нови практики за обезпечаване на 

човешки ресурси" не е обоснована 

необходимостта от промени в наличните 

системи за развитие на човешките 

ресурси, нито връзката със стратегията 

за развитие на предприятието. Не е 

обоснована и описана необходимостта 

от усъвършенстване и подобрения 

спрямо текущото състояние на 

предприятието и неговото планирано 

развитие. Елемент 3  предвижда 

„Разработване на вътрешно-фирмена 

уредба и Наръчник за добри зелени 

практики и компетенции в 

предприятието“, но липсва каквато и да 

е обосновка как предвидените мерки ще 

допринесат за опазване на околната 

среда. За да се аргументира дейността, е 

направено абстрактно изложение, 
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касаещо „практиката“, но липсва 

връзката между дейността и конкретните 

условия и нужди в предприятието 

кандидат.  

Разписана така, дейността не отговаря на 

поставените в Условията за 

кандидатстване изисквания към Дейност 

1 „Подкрепа за практики за въвеждане 

на гъвкави форми на заетост“ и Дейност 

2 „Подкрепа за практики за 

усъвършенстване на системите за 

управление на човешките ресурси в 

предприятията, с акцент върху 

практиките за трайно интегриране на 

младите хора на работното място“. 

Наличието на тези пропуски, наред с 

липсата на адекватен анализ на 

проблемите и нуждите на конкретните 

целеви групи, както и обосновка за 

връзката между тях и посочените по-

горе дейности, по никакъв начин не 

обосновават необходимостта от 

изпълнение на Дейност 1 „Разработване, 

адаптиране и въвеждане на системи за 

развитие на човешките ресурси в 

предприятието“ 
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Николина Христова Дечева 


