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ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ  

BG051PO001-1.1.09 „КВАЛИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА” 

Сесия 2 (проектни предложения подадени в периода 20.03.2012 – 02.05.2012 г.) 

 

На 03.08.2012 г. 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 2 (проектни предложения подадени в периода 20.03.2012 – 02.05.2012 г.) 

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 10.08.2012 г./, на следния адрес: 

 

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

Възражение във връзка с проектно предложение № ESF-1109-_ _-_ _ _ _ _ / 00000_-e-BG051PO001-1.1.09 

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 10.08.2012 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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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. 

 

№ 
Номер на ПП 

ДБТ/Вх. № ИСУН 
Кандидат Основание 

1.  
000001-e-

BG051PO001-

1.1.09 

БЪЛГЕРИАН ГРИИН 

ЕНЕРДЖИ 

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и 

допустимост, поради следните причини: 

1. Във Формуляра за електронно кандидатстване в таблицата на Раздел ІІІ "Допустимост на 

проектното предложение" не са посочени всички допустими дейности, съгласно т. 3.1.4 от 

Насоките за кандидатстване; 

2. За дейностите, които се предвижда да се извършат по проекта липсва подробно описание в 

Раздел VІ "Методика и организация", т. 6.1.1 "Основни етапи и дейности по изпълнението на 

проектното предложение"; 

3. В т. 6.1.2 "Индикативен план на процедурите за възлагане на обществени поръчки", е 

посочено че обучението ще се извърши от изпълнител, което не съответства на заложените 

разходи в Приложение Б1 Бюджет на проекта, където са посочени възнаграждения за 

преподаватели в бюджетно перо А 1.1 "Възнаграждения и осигуровки за сметка на 

работодателя, съгласно КТ и КСО за  преподаватели, извършващи обучения по 

професионална квалификация  на представителите на целевата група" и не са предвидени 

разходи за  избор на изпълнител в бюджетно перо А 4.5 "Други външни услуги, пряко 

свързани с изпълнението на допустимите дейности по проекта". Не става ясно, от така 

предоставената информация, кой ще провежда обучението по професионална квалификация. 
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№ 
Номер на ПП 

ДБТ/Вх. № ИСУН 
Кандидат Основание 

2.  
000003-e-

BG051PO001-

1.1.09 

ЕТ" Веселин Чернев" 

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и 

допустимост, поради следните причини: 

1. Във Формуляра за електронно кандидатстване в таблицата на Раздел ІІІ "Допустимост на 

проектното предложение" не са посочени всички допустими дейности, съгласно т. 3.1.4 от 

Насоките за кандидатстване; 

2. За дейностите, които се предвижда да се извършат по проекта липсва подробно описание в 

Раздел VІ "Методика и организация", т. 6.1.1 "Основни етапи и дейности по изпълнението на 

проектното предложение"; 

3. В т. 6.1.2 "Индикативен план на процедурите за възлагане на обществени поръчки", е 

посочено че обучението ще се извърши от изпълнител, което не съответства на заложените 

разходи в Приложение Б1 Бюджет на проекта, където са посочени възнаграждения за 

преподаватели в бюджетно перо А 1.1 "Възнаграждения и осигуровки за сметка на 

работодателя, съгласно КТ и КСО за  преподаватели, извършващи обучения по 

професионална квалификация  на представителите на целевата група" и не са предвидени 

разходи за  избор на изпълнител в бюджетно перо А 4.5 "Други външни услуги, пряко 

свързани с изпълнението на допустимите дейности по проекта". Не става ясно, от така 

предоставената информация, кой ще провежда обучението по професионална квалификация. 
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№ 
Номер на ПП 

ДБТ/Вх. № ИСУН 
Кандидат Основание 

3.  
000004-e-

BG051PO001-

1.1.09 

"Бонд 2005" ЕООД 

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и 

допустимост, поради следните причини: 

1. Във Формуляра за електронно кандидатстване в таблицата на Раздел ІІІ "Допустимост на 

проектното предложение" не са посочени всички допустими дейности, съгласно т. 3.1.4 от 

Насоките за кандидатстване; 

2. За дейностите, които се предвижда да се извършат по проекта липсва подробно описание в 

Раздел VІ "Методика и организация", т. 6.1.1 "Основни етапи и дейности по изпълнението на 

проектното предложение"; 

3. В т. 6.1.2 "Индикативен план на процедурите за възлагане на обществени поръчки", е 

посочено че обучението ще се извърши от изпълнител, което не съответства на заложените 

разходи в Приложение Б1 Бюджет на проекта, където са посочени възнаграждения за 

преподаватели в бюджетно перо А 1.1 "Възнаграждения и осигуровки за сметка на 

работодателя, съгласно КТ и КСО за  преподаватели, извързващи обучения по 

професионална квалификация  на представителите на целевата група" и не са предвидени 

разходи за  избор на изпълнител в бюджетно перо А 4.5 "Други външни услуги, пряко 

свързани с изпълнението на допустимите дейности по проекта". Не става ясно, от така 

предоставената информация, кой ще провежда обучението по професионална квалификация. 
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№ 
Номер на ПП 

ДБТ/Вх. № ИСУН 
Кандидат Основание 

4.  
000005-e-

BG051PO001-

1.1.09 

"КАЛЕ 2006" ООД 

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и 

допустимост, поради следните причини: 

1. Във Формуляра за електронно кандидатстване в таблицата на Раздел ІІІ "Допустимост на 

проектното предложение" не са посочени всички допустими дейности, съгласно т. 3.1.4 от 

Насоките за кандидатстване; 

2. За дейностите, които се предвижда да се извършат по проекта липсва подробно описание в 

Раздел VІ "Методика и организация", т. 6.1.1 "Основни етапи и дейности по изпълнението на 

проектното предложение"; 

3. В т. 6.1.2 "Индикативен план на процедурите за възлагане на обществени поръчки", е 

посочено че обучението ще се извърши от изпълнител, което не съответства на заложените 

разходи в Приложение Б1 Бюджет на проекта, където са посочени възнаграждения за 

преподаватели в бюджетно перо А 1.1 "Възнаграждения и осигуровки за сметка на 

работодателя, съгласно КТ и КСО за  преподаватели, извързващи обучения по 

професионална квалификация  на представителите на целевата група" и не са предвидени 

разходи за  избор на изпълнител в бюджетно перо А 4.5 "Други външни услуги, пряко 

свързани с изпълнението на допустимите дейности по проекта". Не става ясно, от така 

предоставената информация, кой ще провежда обучението по професионална квалификация. 
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№ 
Номер на ПП 

ДБТ/Вх. № ИСУН 
Кандидат Основание 

5.  
000002-e-

BG051PO001-

1.1.09 

ЕТ"СТРЕЛИЦИЯ-

РУМЯНА ПЕТРОВА" 

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и 

допустимост, поради следните причини: 

1. Във Формуляра за електронно кандидатстване в таблицата на Раздел ІІІ "Допустимост на 

проектното предложение" не са посочени всички допустими дейности, съгласно т. 3.1.4 от 

Насоките за кандидатстване; 

2. За дейностите, които се предвижда да се извършат по проекта липсва подробно описание в 

Раздел VІ "Методика и организация", т. 6.1.1 "Основни етапи и дейности по изпълнението на 

проектното предложение"; 

3. В т. 6.1.2 "Индикативен план на процедурите за възлагане на обществени поръчки", е 

посочено че обучението ще се извърши от изпълнител, което не съответства на заложените 

разходи в Приложение Б1 Бюджет на проекта, където са посочени възнаграждения за 

преподаватели в бюджетно перо А 1.1 "Възнаграждения и осигуровки за сметка на 

работодателя, съгласно КТ и КСО за  преподаватели, извързващи обучения по 

професионална квалификация  на представителите на целевата група" и не са предвидени 

разходи за  избор на изпълнител в бюджетно перо А 4.5 "Други външни услуги, пряко 

свързани с изпълнението на допустимите дейности по проекта". Не става ясно, от така 

предоставената информация, кой ще провежда обучението по професионална квалификация. 
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№ 
Номер на ПП 

ДБТ/Вх. № ИСУН 
Кандидат Основание 

6.  
ESF-1109-01-

07024 

"Център за 

професионално обучение 

алфа-пи ем ви" 

На кандидата е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-1109-01-07024/1 от 18.06.2012 

г., подписано от председателя на оценителната комисия, с което се изисква допълнителна 

пояснителна информация и документи на основание каре "Важно" на стр. 33 от Насоките за 

кандидатстване. С предоставеното  писмо с вх. № ESFP-1109-01-07024/2 от 27.06.2012 г., 

Кандидатът, вместо изисканото от оценителната комисия Удостоверение за актуално 

състояние за Сдружение "Център за професионално обучение алфа-пи ем ви", е представил 

Удостоверение от регистър БУЛСТАТ от Агенцията по вписванията. В чл.6, ал.1 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ е уреден начина на възникване на 

юридическото лице на организация с нестопанска цел. To възниква с вписването му в 

регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището 

на юридическото лице.Чл. 17 от ЗЮЛНЦ определя окръжните съдилища като мястото, 

където се води регистър за юридическите лица с нестопанска цел.Предвид това, 

представеното от кандидата Удостоверение от Агенцията по вписванията за вписаните 

обстоятелства в регистър БУЛСТАТ не е еквивалентен документ на Удостоверение за 

актуално състояние. Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка 

„Административно съответствие и допустимост”, тъй като не са представени изисканите 

допълнително документи от оценителната комисия.  

7.  
ESF-1109-01-

07026 
"М-ИМПЕКС 1" ЕООД 

Проектното предложение  не отговаря на изискванията за административно съответствие и 

допустимост, тъй като не е представено на хартия Приложение Б1 Бюджет на проекта (листа 

с общия бюджет). Приложение Б1  листа/страницата с общия бюджет е документ, който не 

може да бъде изискан допълнително от Оценителната комисия, съгласно каре "Важно" на 

стр. 33 от Насоките за кандидатстване. 
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ДБТ/Вх. № ИСУН 
Кандидат Основание 

8.  
ESF-1109-01-

07033 

АЛФА ТРЕЙД 

КЪМПАНИ ЕООД 

В проектното предложение не е използван правилният Формуляр за кандидатстване  

(Приложение А), публикуван специално за  процедура BG051PO001-1.1.09– 

“Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”. Проектното предложение не 

отговаря на т. 2 от Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимост" 

(стр. 39 от Насоките за кандидатстване), което е основание проектно предложение да бъде 

отхвърлено на етап "Административно съответствие и допустимост"  

9.  
ESF-1109-01-

07039 
ЕФЕКТО ЕООД 

Проектното предложение  не отговаря на изискванията за административно съответствие и 

допустимост, тъй като не е представено приложения Д1 Декларация на Кандидата/Партньора 

(изцяло липсва), документ, който не може да бъде изискан допълнително от Оценителната 

комисия, съгласно каре "Важно" на стр. 33 от Насоките за кандидатстване. 

10.  
ESF-1109-03-

02006 
Фондация ”Материка” 

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и 

допустимост, тъй като във Формуляра за кандидатстване не е направена обосновка, относно 

изборът на фирма „Ай Ти Ел” ЕООД като Партньор по проекта. Не е спазено изискването на 

първото каре "Важно", стр. 15 от Насоките за кандидатстване, където е посочено, че: 

"Изборът на партньор/и трябва да бъде добре обоснован и прозрачен. Партньорът/ите трябва 

да предложат специфични умения и опит, иновативни подходи при изпълнението на 

дейностите и др., които биха допринесли за по-доброто изпълнение на проекта, отколкото 

ако не бяха привлечени в него". Във Формуляра за кандидатстване не е попълнена т. 2.4. 

"Обосновка относно избора на конкретния партньор/и.".  

11.  
ESF-1109-04-

02001 

Стопанска академия 

"Димитър А. Ценов" 

На кандидата е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-1109-04-02001/1 от 02.07.2012 

г., подписано от председателя на оценителната комисия, с което се изисква допълнителна 

пояснителна информация и документи на основание каре "Важно" на стр. 33 от Насоките за 

кандидатстване. В указания от комисията срок не са представени изисканите документи. 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно съответствие и 

допустимост”, поради непредставяне на допълнително изисканите документи. 
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12.  
ESF-1109-06-

08001 

АЛФА - Христо 

Стефанов 

На кандидата е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-1109-06-08001/1 от 26.06.2012 

г., подписано от председателя на оценителната комисия, с което се изисква допълнителна 

пояснителна информация и документи на основание каре "Важно" на стр. 33 от Насоките за 

кандидатстване. С писмо вх. № ESFP-1109-06-08001/2 от 10.07.2012 г. са представени 

документите от Кандидата. От приложените документи се вижда, че за Сдружение „СУТКЯ”, 

партньор по проекта не е представено актуално Удостоверение за актуално състояние. 

Предоставеното удостоверение за актуално състояние е с дата 28.10.2011 г. Не е спазено 

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

предложение към момента на кандидатстване” от Насоките за кандидатстване, където е 

посочено че Удостоверението за актуално състояние от партньора, следва да е издадено не 

по-рано от 3 месеца преди крайната дата на кандидатстване – 02.05.2012 г. 

 Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно съответствие и 

допустимост”, тъй като предоставените от Кандидата документи не са в съответствие с 

изискванията, посочени в Насоките за кандидатстване. 

13.  
ESF-1109-06-

08003 
Велика България ЕООД 

Проектното предложение  не отговаря на изискванията за административно съответствие и 

допустимост, тъй като не е представено приложение Д1 Декларация на Кандидата/Партньора 

(изцяло липсва), документ, който не може да бъде изискан допълнително от Оценителната 

комисия, съгласно каре "Важно" на стр. 33 от Насоките за кандидатстване. 

14.  
ESF-1109-06-

16002 

Фондация 

"Разпространение на 

знание и социални 

дейности - Авицена" 

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие и 

допустимост, тъй като във Формуляра за кандидатстване не е посочено как Кандидатът и 

Партньорите ще участват в осигуряването на устойчивост на дейностите и/или на 

финансирането след приключване на проекта. Не е спазено и изискването на т. 8 от раздел 

3.1.3 "Специфични изисквания за допустимост на Партньора/ите и второто каре "Важно" на 

стр. 15 от Насоките за кандидатстване, където е посочено, че: "... партньорът (ако е 

приложимо) трябва да участва в осигуряването на устойчивост на дейностите и/или на 

финансирането след приключване на проекта и това е условие за допустимост." Във 

Формуляра за кандидатстване не е попълнена т. 6.3. "Устойчивост на резултатите".  
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15.  
ESF-1109-18-

08002 

Сдружение за социална 

интеграция и 

взаимопомощ 

В проектното предложение не е използван правилният Формуляр за кандидатстване  

(Приложение А), публикуван специално за  процедура BG051PO001-1.1.09– 

“Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”. Проектното предложение не 

отговаря на т. 2 от Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимост" 

(стр. 39 от Насоките за кандидатстване), което е основание проектно предложение да бъде 

отхвърлено на етап "Административно съответствие и допустимост".   

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОЦЕНИТЕЛНА КОМИСИЯ                                            (П) 

 

ХРИСТО ЙОРДАНОВ 


