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ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

BG051PO001-2.1.16 – „КВАЛИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА – ФАЗА 3” 

 

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ 

BG051PO001-2.1.16 – „КВАЛИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА – ФАЗА 3” 

 

На 24.08.2012 г. приключи оценката от етап Административно съответствие и допустимост на проектите предложения, подадени 

по процедура за подбор на проекти BG051PO001-2.1.16 – „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3”, Сесия 2. 

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 проекта /до 17.30 ч. на 03.09.2012г./, на следния адрес: 

 

Процедура: BG051PO001-2.1.16 – „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3” 

Възражение във връзка с проектно предложение № ESF-2116-_ _-_ _ _ _ _ 

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 03.09.2012г. 

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. 

 

 

 

№ 

Идентификационен 

номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 
Основания за отпадане на проектното предложение 

1 ESF-2116-01-01014 „Лас Сервиз” ЕООД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 3.2.1 от Насоките за 

кандидатстване. 

При необходимост Договарящият орган може писмено да изисква представяне на 

документи, които са изискуеми по настоящата схема, но не са били представени към 

датата на кандидатстване. Непредставянето на изисканите документи в посочения от ДО 

срок води до отхвърляне на проекта на етап административно съответствие и 

допустимост. 

С писмо изх. № ESFP-2116-01-01014/1 от 05.07.2012 г. е изискано от Кандидата да 

предостави:  

1. Нов диск с информацията от проектното предложение, като файловете бъдат 

записани във формат WORD/EXCEL; 

2. Удостоверение от Националната агенция за приходите, актуално или издадено в 

рамките на 3 месеца преди датата на подаване на проектното предложение, в оригинал 

или копие заверено с печат на организацията и текст “Вярно с оригинала”. 

С писмо вх. № ESFP-2116-01-01014/2 от 03.08.2012 г. Кандидата е представил 

изисканите от Оценителната комисия допълнително документи извън регламентирания 

срок от 7 /седем/ работни дни от датата на получаване на писмо. Видно от известието за 

доставяне, писмото е доставено на 11.07.2012 г., съгласно което крайния срок за 

предоставяне на изисканите документи е до 20.07.2012 г. включително. 
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2 
ESF-2116-01-01022 

 
„ЗМБГ” АД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, поради следните обстоятелства: 

В раздел  ІІІ. „Допустимост на проектното предложение” и раздел ІV. „Описание 

на проектното предложение” от Формуляра за кандидатстване е посочена информация, 

която се отнася за фирма „Интерпром” ЕООД, а не за Кандидата „ЗМБГ” АД, подал 

проектното предложение. Поради това обстоятелство не може да се определи: 

1. Продължителността на проекта 

2. Обща/и цел/цели на проекта 

3. Специфичната/ните цел/и на проекта 

4. Отговоря  ли проектното предложение на изискванията за териториален 

обхват  

5. Съдържа ли проектното предложение допустими дейности 

6. Допустима ли е целевата  

7. Проектното предложение отговаря ли на изискванията за информиране и 

публичност 

8. Проектното предложение включва ли комплекс от дейности, които 

отговарят на минималните изисквания съгласно  т. 3.1.4. от Насоките за кандидатстване 

9. В случай, че се предвижда обучение/я по професионална квалификация, то 

неговата продължителност в съответствие ли е с Рамковите програми за обучение, 

одобрени от министъра на образованието и науката 

10. Кандидатът отговаря ли на общите изисквания за допустимост на 

бенефициентите, съгласно т. 3.1.1. от Насоките за кандидатстване 

11. Кандидатът пряко отговорен ле е за управлението и изпълнението на 

дейностите по проекта, а не изпълнява ролята на посредник 
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12. Какво е предвидено по проекта: Кандидатът да избере обучаваща 

организация/институция, съгласно ПМС 55/12.03.2007г. или да извърши сам обученията, 

които евентуално би искал да реализира. 

Също така към проектното предложение не са предоставени следните приложения: 

1. Електронен носител на проектното предложение 

2. Автобиографии на екипа за организация и управление по проекта 

(Приложение Г1) 

3. Декларацията  Приложение Д1 е попълнена некоректно по отношение на т. 

3 от същата 

4. Удостоверение от Националната агенция по приходите по чл.87; ал.6 от 

ДОПК 

5. Оборотни ведомости за 2010 г. и за 2011 г. 

Към бюджета на проекта Приложение Б1 – общ бюджет не са посочени суми за 

исканата безвъзмездна финансова помощ и собствено участие на кандидата, както и не са 

изразени в процентно съотношение. 

3 ESF-2116-01-07018 

Национална компания 

„Железопътна 

инфраструктура” 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с  т. 3.1.2 „Специфични 

изисквания за допустимост на кандидата” от Насоките за кандидатстване. Съгласно 

цитираната точка, когато кандидата и обучаващата организация/институция са едно и 

също юридическо лице, т. е. кандидата сам ще извърши предвидените по проектното 

предложение обучения, то представителите на обучаващия екип следва да отговарят на 

държавните изисквания за извършване на съответното обучение на възрастни. В 

конкретният случай в проектното предложение е предвидено да се проведе 

професионално обучение на 51 лица по професия „Електротехник” с код 522010, 

специалност „Електрообзавеждане на железопътна техника” с код 5220105. Част от 
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представителите на обучаващия екип, който е предвидено да извърши това обучение не 

отговарят на Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на 

квалификация по професията „Електротехник” (Наредба № 38/09.01.2012 г., издадена от 

Министерството на образованието, младежта и науката, обн. ДВ бр. 16 от 24.02.2012 г.). 

Обучаващите, които са в несъответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по 

професия „Електротехник” са следните: 

1. Николай Димитров Георгиев 

2. Петър Боянов Спирдонов 

3. Георги Тодоров Георгиев 

4. Стефчо Томчев Недев 

5. Стоян Николов Стоянов 

6. Велко Димов Великов 

4 ESF-2116-01-07019 „АЙВИ КОМ” ЕООД 

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно 

съответствие и допустимост, поради следнaтa причинa: 

Съгласно изискванията по т. 3.1.1 „Общи изисквания за допустимост на кандидата  

и партньора/ите:  кой има право да кандидатства?” от Насоките за кандидатстване, 

кандидат и партньор/и по схемата могат да бъдат единствено работодатели. В качеството 

си на  работодател „АЙВИ КОМ” ЕООД е допустим кандидат, но в съответствие с чл. 11, 

ал. 3 от Закона за народната просвета, частните детски градини и училища се откриват 

или преобразуват със заповед на министъра на образованието, младежта и науката. В тази 

връзка частните детски градини и училища, като потенциални бенефициенти, попадат в 

обхвата на Приоритетна ос 3 “Подобряване на качеството на образованието и обучението 

в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана 

на знанието”, основна област на интервенция 3.1 „Подобряване качеството на услугите в 

образованието и обучението”, по която една от дейностите е „Повишаване на 



            

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

 
 

 

 

№ 

Идентификационен 

номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 
Основания за отпадане на проектното предложение 

квалификацията и кариерно развитие на педагогическия персонал”. Целеви групи по тази 

област на интервенция са служителите в образователни институции. В тази връзка, с 

оглед демаркация с други програми, „АЙВИ КОМ” ЕООД с предвидената дейност 

обучения на преподавателския състав, не е допустим кандидат по приоритетна ос 2 

„Повишаване на производителността и адаптивността на заетите”, тъй като повишаването 

на квалификацията на преподавателския персонал е в обхвата на Приоритетна ос 3, по 

която Договарящ орган е Министерството на образованието, младежта и науката. 

5 ESF-2116-01-07021 „Немечек” ООД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 3.1.4 от Насоките за 

кандидатстване. 

В проектното предложение в Раздел ІV - Описание на проектното предложение, т. 

4.4. - Описание на целевата група се предвижда част от служителите на Кандидата да 

бъдат включени в обучения по двата вида ключови компетентности, а именно: 

„Общуване на чужди езици” и „Инициативност и предприемачество”. Съгласно т. 3.1.4 – 

Дейности допустими за финансиране към минималните изисквания за допустимите 

дейности изрично е записано, че в рамките на индивидуален проект едно лице може да 

бъде включено само в едно професионално обучение и едно обучение по ключови 

компетентности. С цялостната визия на проектното предложение, едни и същи лица да 

бъдат включени и в двете обучения по ключови компетентности, върху която е 

структуриран проекта, включително и бюджета на проекта, проектното предложение не 

отговаря на минималните изисквания за допустими дейности, съгласно т. 3.1.4 от 

Насоките за кандидатстване.  

6 ESF-2116-01-07034 
"Радио Експрес енд 

Лоджистикс" ООД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 2.2.3 и т. 3.1.4 от Насоките за 

кандидатстване. 

По проектното предложение Кандидатът е предвидил професионално обучение за 
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част от професия, професионално направление 523 „Електроника, автоматика, 

комуникационна и компютърна техника”, професия „Техник на компютърни системи” с 

код 523050, специалност „Компютърна техника и технологии” с код 5230501, като е 

посочил, че обучението е от втора квалификационна степен и е заложил 300 учебни часа. 

Съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение 

(СППОО), утвърден със Заповед на Министъра на образованието, науката и младежта, 

професия „Техник на компютърни системи” с код 523050, специалност „Компютърна 

техника  и технологии” с код 5230501 е от трета квалификационна степен. В т. 2.2.3 от 

Насоките за кандидатстване е записано, че за част от професия за трета степен на 

професионална квалификация, се изисква продължителност на обучението не по-малко от 

600 учебни часа. 

7 ESF-2116-01-11010 

"Национална 

специализирана 

болница за физикална 

терапия и 

рехабилитация" ЕАД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т.2.2.5 и т. 3.1.2 от Насоките за 

кандидатстване. 

Кандидатът "Национална специализирана болница за физикална терапия и 

рехабилитация" ЕАД се е самоопределил като средно и независимо предприятие, 

декларирайки тези обстоятелства в Приложение Декларация Д5 за обстоятелствата по чл. 

3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия. В съответствие с Актуалното 

състояние на фирмата, по данни от Търговския регистър, едноличен собственик на 

капитала на "Национална специализирана болница за физикална терапия и 

рехабилитация" ЕАД е Министерство на здравеопазването.  

Съгласно чл. 4, ал. 9 от ЗМСП, Кандидатът не попада в обхвата на чл. 3 от ЗМСП 

/не е средно предприятие, за каквото се е самоопределил, а именно едно предприятие не 

може да се смята за предприятие от категорията малки и средни предприятия, ако 25 на 

сто или повече от капитала или от броя на гласовете в общото събрание, се контролират 

пряко или непряко, заедно или поотделно от един или повече държавни органи/. В тази 
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връзка, Кандидатът не попада в обхвата на средно предприятие и съответно процентът на 

собствено участие не отговаря на категорията предприятие и на изискванията по т. 17 от 

Таблицата за оценка на административно съответствие и допустимостта, както и на т. 

2.2.5 от Насоките за кандидатстване. 

8 ESF-2116-01-11011 Есо Матрикс ООД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 3.1.4, каре „Важно” към 

„Брой предложения и безвъзмездни финансови помощи на кандидат и партньор” от 

Насоките за кандидатстване. Съгласно цитираната точка всеки кандидат  може да подаде 

само едно предложение по настоящата процедура за набиране на предложения. В случай, 

че Кандидат подаде повече от едно проектно предложение, същите няма да бъдат 

разглеждани и ще бъдат отхвърляни автоматично. 

Кандидатът Есо Матрикс ООД е подал проектно предложение по първа 

оценителна сесия на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ, регистрирано под № ESF-2116-01-11003. 

9 ESF-2116-01-11012 "Етап - Адресс" АД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 3.1.4, каре „Важно” към 

„Брой предложения и безвъзмездни финансови помощи на кандидат и партньор” от 

Насоките за кандидатстване. Съгласно цитираната точка всеки кандидат  може да подаде 

само едно предложение по настоящата процедура за набиране на предложения. В случай, 

че Кандидат подаде повече от едно проектно предложение, същите няма да бъдат 

разглеждани и ще бъдат отхвърляни автоматично. 

Кандидатът "Етап - Адресс" АД е подал проектно предложение по първа 

оценителна сесия на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ, регистрирано под № ESF-2116-01-11007. 

10 ESF-2116-01-11022 „ХАСТИНГС” ЕООД 
Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 3.2.1 от Насоките за 
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Идентификационен 

номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 
Основания за отпадане на проектното предложение 

кандидатстване. 

При необходимост Договарящият орган може писмено да изисква представяне на 

документи, които са изискуеми по настоящата схема, но не са били представени към 

датата на кандидатстване. Непредставянето на изисканите документи в посочения от ДО 

срок води до отхвърляне на проекта на етап административно съответствие и 

допустимост. 

С писмо изх. № ESF-2116-01-11022/1 от 13.07.2012 г. от Кандидата са изискани за 

представяне следните документи: 

1. Декларация Д1  е предосоставена от един от представляващите кандидата. 

Следва да се представи Декларация Д1 (попълнена, подписана, подпечатана) и от другия 

управител, представляващ "София интернешънъл секюритиз" АД - Антон Карагьозов, с 

отбелязани твърдения в т.2 и т. 3; 

2.  Нова Декларация Д5 за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и 

средните предприятия и приложенията към нея. Актуалните образци могат да бъдат 

намерени и изтеглени от следния електронен адрес: 

http://www.az.government.bg/ophr/storage/text/sme_declaration_k2.rar; 

3. Нова Декларация Д6 -  попълнена (напечатана) и подписана от кандидата (в 

случай, че не сте получавали минимални помощи, моля попълнете празните полета с Н/П 

или с 0 (нули)); 

4. Копие на финансов отчет за 2011 г, заверено с печат на организацията и текст 

“Вярно с оригинала”, тъй като същият не е публикуван на страницата на Търговския 

регистър и не може да бъде проверен служебно. 

5. Копие на оборотна ведомост за финансовата  2011 г, заверено с печат на 

организацията и текст “Вярно с оригинала”. 

Видно от известието за доставяне, писмото е доставено на 19.07.2012 г., съгласно 
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което крайния срок за предоставяне на изисканите документи е до 30.07.2012 г. 

включително. 

Кандидатът не е представил изисканите от Оценителната комисия допълнително 

документи в регламентирания срок от 7 /седем/ работни дни от датата на получаване на 

писмо. 

11 ESF-2116-03-02009 
ПРОФИТ РИЪЛ 

ИСТЕЙТС ООД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие т. 3.1.1 „Общи изисквания за 

допустимост на кандидата  и партньора/ите:  кой има право да кандидатства?” от 

Насоките за кандидатстване, кандидат и партньор/и по схемата могат да бъдат 

единствено работодатели. Кандидатът по проекта Профит Риъл Истейтс ООД не отговаря 

на изискването на цитираната точка 3.1.1, тъй като той не участва в проектното 

предложение в качеството на работодател (не е предвидил обучения на служители от 

Профит Риъл Истейтс ООД). По проектното предложение се предвижда да бъдат обучени 

единствено служителите на партньорите, като за целта бъде избрана обучаваща 

организация по реда на ПМС 55/12.03.2007г., която да извърши посочените обучения. 

Бюджета по проекта е некоректно попълнен.  

12 ESF-2116-04-02002 „ЗГПУ ГРУП” ООД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 2.2.3 и т. 3.1.4 от Насоките за 

кандидатстване. 

По проектното предложение, Кандидатът е предвидил обучение по професионална 

квалификация, професионално направление 521 „Металообработване, машиностроене”, 

професия „Машинен техник” с код 521010, специалност „Машини и системи с ЦПУ” с 

код 5210105, като е посочил, че обучението е от втора квалификационна степен и е 

заложил хорариум от 710 учебни часа. 

Съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение 

(СППОО), утвърден със Заповед на Министъра на образованието, науката и младежта, 



            

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

 
 

 

 

№ 

Идентификационен 

номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 
Основания за отпадане на проектното предложение 

специалност „Машини и системи с ЦПУ” с код 5210105 е от трета квалификационна 

степен. В т. 2.2.3 от Насоките за кандидатстване е записано, че за трета степен на 

професионална квалификация, се изисква продължителност на обучението не по-малко от 

960 учебни часа. 

13 ESF-2116-04-11002 
ЕТ „Белла – Митко 

Георгиев” 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с  т. 3.1.3 „Специфични 

изисквания за допустимост на партньора/ите” от Насоките за кандидатстване. Съгласно 

цитираната точка, когато партньорът и обучаващата организация/институция са едно и 

също юридическо лице, т. е. партньорът ще извърши предвидените по проектното 

предложение обучения по ключови компетентности, то същият следва да има опит в 

предоставянето на най-малко по едно подобно обучение през две отделни години, 

предхождащи годината на кандидатстване. Обученията следва да се посочат в раздел І, т. 

3 от Формуляра за кандидатстване. В конкретният случай в раздел І, т. 3 от Формуляра за 

кандидатстване, информацията за партньора „Декси Консулт” ООД, за извършени 

обучения сходни с предвиденото по проектното предложение обучение „Умения за 

работа в екип” се отнася единствено за 2009 година. 

14 ESF-2116-04-11003 
ЕТ „ПТБ – Даниела 

Денева” 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с  т. 3.1.3 „Специфични 

изисквания за допустимост на партньора/ите” от Насоките за кандидатстване. Съгласно 

цитираната точка, когато партньорът и обучаващата организация/институция са едно и 

също юридическо лице, т. е. партньорът ще извърши предвидените по проектното 

предложение обучения по ключови компетентности, то същият следва да има опит в 

предоставянето на най-малко по едно подобно обучение през две отделни години, 

предхождащи годината на кандидатстване. Обученията следва да се посочат в раздел І, т. 

3 от Формуляра за кандидатстване. В конкретният случай в раздел І, т. 3 от Формуляра за 

кандидатстване, не е посочена никаква информацията за партньора „Декси Консулт” 
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ООД, за извършени обучения, сходни с предвиденото по проектното предложение 

обучение „Работа в екип”. 

15 ESF-2116-05-05003 
ЕТ „Мексико – ПЕ – 

Петър Йорданов” 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с  т. 3.1.2 „Специфични 

изисквания за допустимост на кандидата” от Насоките за кандидатстване. Съгласно 

цитираната точка, когато кандидатът и обучаващата организация/институция са едно и 

също юридическо лице, т. е. кандидатът сам ще извърши предвидените по проектното 

предложение обучения, то представителите на обучаващия екип следва да отговарят на 

държавните изисквания за извършване на съответното обучение на възрастни. В 

конкретния случай, в проектното предложение е предвидено да се проведе 

професионално обучение по следните професии: обучение по професия „Оператор в 

производство на облекло” с код 542050, специалност „Производство на облекло от 

текстил” с код 5420501; обучение по професия „Строител“ с код 582030, специалност 

„Външни облицовки и настилки“ с код 5820307; обучение по професия професия 

„Козметик“ с код 815020, специалност „Козметика“ с код 8150201 и обучение по 

професия „Ресторантьор“ с код 811060, специалност „Производство и обслужване в 

заведения за хранене и развлечения“ с код 8110602. Посоченият преподавател по 

професия „Козметик” Снежана Венкова Боянова не отговаря на Държавното 

образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професията 

„Козметик” (Наредба № 8/05.02.2010 г., издадена от Министерството на образованието, 

младежта и науката, обн. ДВ бр. 18 от 05.03.2010 г.).  

16 ESF-2116-05-05005 Яйца и птици АД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 2.2.4 „Критерии за 

допустимост и съвместимост на подпомагането с правилата в областта на държавните 

помощи по отношение на конкретната безвъзмездна финансова помощ”. Кандидатът 

кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по правилата на 
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Регламент № 1998/2006г на Комисията относно приложението на чл. 87 и 88 от Договора 

за ЕО за минималната помощ (нови членове 107 и 108 от Договора за функциониране на 

Европейския съюз), ОВ L 379/28.12.2006 г. В съответствие с чл. 1 т. 1. Регламент 

1998/2006 се прилага към помощите, предоставяни на предприятия от всички отрасли, с 

изключение на: 

„б) помощите, предоставяни на предприятия, осъществяващи дейност по първично 

производство на селскостопански продукти, посочени в приложение І към Договора; 

в) помощите, предоставяни на предприятия, осъществяващи дейност по 

преработка и реализация на селскостопански продукти, посочени в приложение І към 

Договора, в следните случаи:  

(i) когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата 

на продуктите, които биват изкупувани от производителите или предлагани на пазара от 

съответните предприятия, 

(ii) когато условие за предоставяне на помощта е същата да бъде прехвърлена 

частично или изцяло на първичните производители” 

Предвид сходствата между преработката и реализацията на селскостопански 

продукти от една страна и на неселскостопански продукти от друга страна, този 

регламент трябва да се прилага към преработката и реализацията на селскостопански 

продукти, но при спазване на определени условия. В този смисъл, за преработка и 

реализация не трябва да се считат нито дейностите, осъществявани на място в 

земеделското стопанство по заготвяне на продукта за неговата първа продажба, например 

жътвата, прибирането и вършитбата на зърнени храни, опаковането на яйца и др., нито 

първата продажба на прекупвачи и преработватели.  

Предвид гореописаното, Кандидатът – „Яйца и птици” АД, с предмет на дейност 

на фирмата: производство на яйца и яйчен меланж, птици и птиче месо и друга 

селскостопанска продукция и търговска дейност в страната и в чужбина, не попада в 
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приложното поле на Регламент 1998/2006 г. и кандидатът не е допустим за участие по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.1.16 

“Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – Фаза 3.  

17 ESF-2116-05-10002 „Ломско пиво” АД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие т. 3.1.1 „Общи изисквания за 

допустимост на кандидата  и партньора/ите:  кой има право да кандидатства?” от 

Насоките за кандидатстване, кандидат и партньор/и по схемата могат да бъдат 

единствено работодатели. Партньорът по проекта – „Развитие консулт” ЕООД, не 

отговаря на изискването на цитираната точка 3.1.1, тъй като той не участва в проектното 

предложение в качеството на работодател. Ролята на партньора по проекта се изразява в 

това да извърши предвидените обучения по проекта на служителите на Кандидата 

„Ломско пиво” АД. 

18 ESF-2116-06-11005 
КВККЧЗС 

„Солидарност” 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с: 

 т. 3.1.1 „Общи изисквания за допустимост на кандидата  и 

партньора/ите:  кой има право да кандидатства?” от Насоките за кандидатстване, 

където кандидат и партньор/и по схемата могат да бъдат единствено работодатели  

и 

 т. 3.1.2 „Специфични изисквания за допустимост на кандидата”, 

където условието кандидата-работодател да извърши обучението/ията на заетите 

лица на всички работодатели по проекта е  кандидата-работодател с обучаващата 

организация/институция да са едно и също юридическо лице.  

В конкретния случай Кандидатът е КВККЧЗС „Солидарност”, а обучаващата 

организация е отделно юридическо лице ЦПО „Солидарност – 2006” ЕООД, което не 

фигурира в проекта като работодател. 
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19 ESF-2116-06-11009 „ФАДО МТД” ЕООД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с  т. 3.1.2 „Специфични 

изисквания за допустимост на кандидата” от Насоките за кандидатстване. Съгласно 

цитираната точка, когато кандидатът и обучаващата организация/институция са едно и 

също юридическо лице, т. е. кандидатът сам ще извърши предвидените по проектното 

предложение обучения по ключови компетентности, то същият следва да има опит в 

предоставянето на най-малко по едно подобно обучение през две отделни години, 

предхождащи годината на кандидатстване. Обученията следва да се посочат в раздел І, т. 

3 от Формуляра за кандидатстване. В конкретния случай Кандидата „ФАДО МТД” ЕООД 

в проектното предложение е предвидил да извърши следните обучения по ключови 

компетентности: 

 обучение по ключова компетентност 2- чужд език – за конкретното 

обучение кандидата е предвидил да бъде избрана обучаваща организация по реда 

на ПМС ПМС 55/12.03.2007г.;  

 обучение по ключова компетентност 4 - дигитална компетенция – за 

конкретното обучение в раздел І, т. 3 от Формуляра за кандидатстване Кандидатът 

е посочил две сходни обучения, но и двете са проведени през 2011 г.; 

 обучение по ключова компетентност 5 - работа в екип - няма 

посочено сходно обучение в раздел І, т. 3 от Формуляра за кандидатстване; 

 обучение по ключова компетентност 7 - Умения за поемане и оценка 

на риска – няма посочено сходно обучение в раздел І, т. 3 от Формуляра за 

кандидатстване. 

Посочените обучения от Кандидата в раздел І, т. 3 от Формуляра за 

кандидатстване: Обучение за здравословни и безопасни условия на труд проведено през 

2010 г., Контрол  на качеството проведено през 2008 г. и Вътрешен одит на СУК, в 

съответствие с БДС ЕN ISO 9008 и БДС EN ISO 19011 проведено през 2009 г. не се 
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считат за релевантни и доказващи опит по отношение на предвидените обучения в 

проектното предложение..  

20 ESF-2116-06-16002 „БУЛТЕКС” ЕООД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с  т. 3.1.2 „Специфични 

изисквания за допустимост на кандидата” от Насоките за кандидатстване. Съгласно 

цитираната точка, когато кандидатът и обучаващата организация/институция са едно и 

също юридическо лице, т. е. кандидатът сам ще извърши предвидените по проектното 

предложение обучения, то представителите на обучаващия екип следва да отговарят на 

държавните изисквания за извършване на съответното обучение на възрастни. В 

конкретният случай в проектното предложение е предвидено да се проведе 

професионално обучение по следните професии: обучение по професия „Моделиер-

технолог на облекло” с код 542040, специалност „Конструиране, моделиране и 

технология на облекло от текстил”, с код 5420401 и обучение по професия „Оператор в 

производство на облекло” с код 542050, специалност „Производство на облекло от 

текстил” с код 5420501. Посочените преподаватели по професия „Оператор в 

производство на облекло”, специалност „Производство на облекло от текстил” Елица 

Калайджиева и Румяна Вунцова не отговарят на Държавното образователно изискване 

(ДОИ) за придобиване на квалификация по професията „Оператор в производство на 

облекло” (Наредба № 23/06.11.2013 г., издадена от Министерството на образованието, 

младежта и науката, обн. ДВ бр. 10 от 06.02.2014 г.).  

21 ESF-2116-07-13011 ВИП Софтуер ООД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с  т. 3.1.2 „Специфични 

изисквания за допустимост на кандидата” от Насоките за кандидатстване. Съгласно 

цитираната точка, когато кандидатът и обучаващата организация/институция са едно и 

също юридическо лице, т. е. кандидатът сам ще извърши предвидените по проектното 

предложение обучения по ключови компетентности, то същия следва да има опит в 

предоставянето на най-малко по едно подобно обучение през две отделни години, 
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предхождащи годината на кандидатстване. Обученията следва да се посочат в раздел І, т. 

3 от Формуляра за кандидатстване. В конкретният случай кандидата ВИП Софтуер ООД 

в раздел І, т. 3 от Формуляра за кандидатстване не е посочил информация за извършени 

обучения сходни с предвиденото езиково обучение по проектното предложение. 
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