
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

BG051PO001-1.1.09 „КВАЛИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА” 

 
 

 

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ  

BG051PO001-1.1.09 „КВАЛИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА” 

 

На 11.05.2012г. приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост на проектните предложения, подадени по 

процедура за подбор на проекти BG051PO001-1.1.09 „КВАЛИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА” – 

сесия 1 

В изпълнение на чл.24, ал.5 на ПМС 121/2007 г. и посл. го изменения Договарящият орган публикува Списък с предложените за 

отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочени основания за това.  

Кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени, могат да подадат писмени възражения срещу недопускането им до по-

нататъшна оценка до Ръководителя на договарящия орган в срок до 5 работни дни от деня следващ датата на публикуване на 

информацията за отхвърляне на съответното проектно предложение /до 17.30 ч. на 21.05.2012г./, на следния адрес: 

 

Процедура: BG051PO001-1.1.09 „КВАЛИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА” 

Възражение във връзка с проектно предложение № ESF-1109-_ _-_ _ _ _ _ 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

бул. “Княз Ал. Дондуков” № 3, София 1000, БЪЛГАРИЯ 

 

Възраженията се подават в запечатан плик по пощата или по куриер с обратна разписка, или доставени на ръка и получили 

входящ номер в Деловодството на Агенция по заетостта  до 17.30 ч. на 21.05.2012 г. 

Възражения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща), извън определения срок за разглеждане или на друг 

адрес, няма да бъдат разглеждани. 

Информираме Ви, че съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата Договарящият орган НЕ уведомява писмено всеки един 

от отпадналите на този етап на оценка кандидати! 
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ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

BG051PO001-1.1.09 „КВАЛИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА” 

 

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения на етап 

„Административно съответствие и допустимост” 
в съответствие с чл. 24, ал. 5 от ПМС № 121/2007 г. 

 

№ 

Идентификаци

онен номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

1.  
ESF-1109-04-

01001 

ЦПО КЪМ 

„ИНТЕЛЕКТИ” 

ООД 

 

На кандидата е изпратено Уведомително писмо с изх. № 1109-04-01001/1 
от дата 25.04.2012г., подписано от председателя на оценителната комисия, с което 
се изисква допълнителна пояснителна информация и документи на основание 
т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.09 „Квалификационни услуги и 
насърчаване на заетостта”. От обратна разписка номер 8739 на Български пощи 
ЕАД е видно, че писмото е получено на 26.04.2012 г.  

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка 
„Административно съответствие и допустимост”, поради отказ за представяне на 
част от допълнително изисканите документи. В писмо с вх.№ 1109-04-01001/2 от 
28.04.2012 г. кандидатът, не е представил оборотни ведомости за две финансови 
години на партньорите, с мотива, че същите ще бъдат предоставени на 
представители на НАП. В писмото изпратено до Кандидата е посочено, че 
непредставянето на изисканите документи в посочения от Оценителната комисия 
срок, води до отхвърляне на проекта на етап административно съответствие и 
допустимост. Поректното предложение не отговаря на всички критерии за 
административно съответстие и допустимост и по-конкретно не са предоставени 
всички изискуеми документи съгласно т. 3 от раздел ІII.1. „Подкрепящи документи 
от партньорите” от Таблицата за оценка на етап „Административно съответствие и 
допустимост” от Насоките за кандидатстване.  
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№ 

Идентификаци

онен номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

2.  
ESF-1109-06-

11001 

„ТИЯ 

МЕНИДЖМЪНТ” 

ООД 

 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка 

„Административно съответствие и допустимост”, тъй като Кандидатът „ТИЯ 

МЕНИДЖМЪНТ” ООД не отговаря на специфичните изисквания за допустимост 

на Кандидата. Във формуляра за кандидтастване в т. 2 Описание на партньора/ите, 

Кандидатът не е попълнил информация за участие на партньор по проекта. Също 

така не са попълнени, подписани и приложени и приложение Б 1.2. Бюджет на 

партньор, необходимите декларации и подкрепящи документи за партньор, 

съгласно т. 3.4.1. „Представяне на подкрепящи документи към проeктното 

предложение към момента на кандидатстване”. В тази връзка Кандидатът не е 

посочил за партньор обучаваща организация, която да извърши обучението и не се 

предвижда обучаваща организация да бъде избрана по реда на ПМС № 

55/12.03.2007 г. Проектното предложение се отхвърля в съответствие с  т. 9 от 

параграф 3.1.2 „Специфични изисквания за допустимост на Кнадидата и точка 9 от 

раздел ІI.3 от Таблицата за оценка на административно съответствие и 

допустимост в Насоките за кандидатстване, където е посочено, че когато 

кандидатства в качеството си на работодател, при одобрение на проектното 

предложение, избира съответна обучаваща организация по реда на ПМС № 

55/12.03.2007г. или ЗОП и свързаната подзаконова нормативна уредба, в случайте, 

в които няма обучаваща организация като партньор по проекта и това е описано в 

проектното предложение. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОЦЕНИТЕЛНА КОМИСИЯ                                            (П) 

 

ХРИСТО ЙОРДАНОВ 


