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АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

 
 

 

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 21.09.2012г./, 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 21.09.2012г. 

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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Допълнение към списъка на предложените за отхвърляне проектни предложения на етап 

„Административно съответствие и допустимост” 

в съответствие с чл. 24, ал. 5 от ПМС № 121/2007 г. 

 

Във връзка с допусната техническа грешка в списъка, публикуван  на 27.08.2012 г. с отпадналите проектни предложения на етап 

„Административно съответствие и допустимост” по процедура BG051PO001-2.1.16 – „Квалификационни услуги и обучения за 

заети лица – фаза 3”, Сесия 2, допълнително се публикува настоящата информация 

 

 

 

№ 

Идентификационен 

номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 
Основания за отпадане на проектното предложение 

1 ESF-2116-07-13008 ИВИ ЕМ 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 ИВИ ЕМ ООД е подал проектно предложение по първа оценителна 

сесия на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

регистрирано под № ESF-2116-07-13005. 

         

 

 

 

Председател на ОК:    /п/ 

                                              Ил. Илиева 


