
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

BG051PO001-1.2.03 „НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА 

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – КОМПОНЕНТ ІІ” 

               ПРИЛОЖЕНИЕ:10  

 

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ  

BG051PO001-1.2.03 “НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА 

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – КОМПОНЕНТ ІІ” 

На 12.10.2012г. приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост на проектите предложения, подадени 

на Сесия I по процедура за подбор на проекти BG051PO001-1.2.03 “НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА 

РАЗВИВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – КОМПОНЕНТ ІІ” 
 

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 19.10.2012г./, на следния адрес: 
 

ДО РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН ПО ПРОЦЕДУРА 

BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност–Kомпонент II” 

Възражение във връзка с проектно предложение № ESF-1203-_ _-_ _ _ _ _ 

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 19.10.2012г. 

Възражения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща), извън определеният 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 

BG051PO001-1.2.03 „НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА 

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – КОМПОНЕНТ ІІ” 

 

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-1203-01-

01001 

„КОНГОЛИНИ” 

ЕООД 
19 949,95 

Лицето, което представлява предприятието-кандидат е включено в консултиране 

по процедура „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на 

самостоятелна стопанска дейност” - Компонент I на 18.04.2012 г. Видно от 

Формуляра за кандидатстване, т. I „Описание на кандидата” и след извършена 

проверка в Търговския регистър, от страна на Оценителната комисия, относно 

датата на създаване на дружеството се констатира, че предприятието е 

регистрирано от кандидатът, преди датата на включване в консултиране. 

Кандидатът не отговаря на специфичните критерии за допустимост, съгласно  т. 

3.1.2 от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване стартирането 

на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II. 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, заложени в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Насърчаване 

стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” - 

Компонент II.   
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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” 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

2.  
ESF-1203-01-

01002 

„МОЛБГ КОМ” 

ЕООД 
20 000,00 

Във Формуляра за кандидатстване не е попълнен Раздел ІІ „Екип за организация 

и управление на проекта”. Проектното предложение не отговаря на критерия: 

„Попълнени са всички раздели на Формуляра за кандидатстване/ Формуляр за 

електронно кандидатстване (Приложение А)”, заложен в т. 3 от Таблицата за 

оценка на административното съответствие и допустимостта, която е неразделна 

част от Насоките за кандидатстване по процедира BG051PO001-1.2.03 – 

Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска 

дейност – Компонент II (стр.37).   

         Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

3.  
ESF-1203-01-

01014 

„АРКАДИЯ 2012” 

ЕООД 
20 000,00 

Кандидатът е представил в оригинал проектното си предложение по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-

1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност” – Компонент І, но приложения бюджет – Приложение Б1 

листа/страницата с Общия бюджет е попълнен на ръка.  

Бюджетът на проекта е неразделна част от проектното предложение. Проектното 

предложение не отговаря на критерия: „Текстът на предложението е напечатан и 

е на български език– за кандидати по т. 3.2.1, които подават проектни 

предложения на ръка.”, заложен в т. 4 от Таблицата за оценка на 

административното съответствие и допустимостта, която е неразделна част от 

Насоките за кандидатстване по процедира BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване 

стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – 

Компонент II (стр. 37). 

Съгласно т.3.2.1.”Кандидатстване, при което документите се подават на ръка 

в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, горепосочения 

документ е задължителен при кандидатстване и не може да бъде изискван 
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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” 

допълнително от кандидата. 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

4.  
ESF-1203-01-

04006 

“ВЕЛИСЛАВА 

ЦВЕТАНОВА” 

ЕООД 

19 998,96 

На кандидата е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP1203-01-04006/1 

от 13.08.2012 г., подписано от председателя на оценителната комисия, с което се 

изискват допълнителни пояснителна информация  и документи на основание т. 

3.2.1 от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането 

на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”.  

След проверка от Оценителната комисия на допълнително представените 

документи от страна на кандидата, е установено, че кандидатът не е представил 

изискуемото с Уведомителното писмото: Приложение Д6 - Декларация за 

минималните помощи.  

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”, поради непредставяне на изискания от 

оценителната комисия документ. 

5.  
ESF-1203-01-

04007 

„ЕЛЕКС 

КОНСУЛТИНГ” 

ЕООД 

20 000,00 

Лицето, което представлява предприятието-кандидат е включено в консултиране 

по процедура „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на 

самостоятелна стопанска дейност” - Компонент I  на 15.06.2012 г. След 

извършена проверка в Търговския регистър, от страна на Оценителната комисия, 

относно датата на създаване на дружеството се констатира, че предприятието е 

регистрирано от кандидата, преди датата на включване в консултиране. От това 

следва, че кандидатът не отговаря на специфичните критерии за допустимост, 

съгласно т. 3.1.2 от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване стартирането 

на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II. 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, заложени в Насоките за кандидатстване по 
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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” 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Насърчаване 

стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” - 

Компонент II.   

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

6.  
ESF-1203-01-

07002 

ЕТ „ЛОТОС-

НИКОЛАЙ 

ДОЧЕВ” 

20 000,00 

На кандидата е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-1203-01-07002/1 

от 07.08.2012 г., 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 BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване стартирането 

на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II. В 

Уведомителното писмо е посочен, определеният с решение на Оценителната 

комисия 5-пет дневен срок, в който кандидатът следва да представи изискуемата 

документация. От обратна разписка на Български пощи ЕАД е видно, че 

кандидатът е  получил писмото на  08.08.2012 г. Към дата 11.10.2012 г. няма 

постъпило писмо и приложени документи от страна на кандидата в 

оценителната комисия. 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”, поради непредставяне на допълнително 

изисканите документи. В Уведомителното писмо е изрично посочено, че 

непредставянето на изисканите документи в срок от пет работни дни, води до 

отхвърляне на проекта на етап „Административно съответствие и допустимост” 

7.  
ESF-1203-01-

07005 

„ПЕКСАН 2012” 

ЕООД 
19 646,48 

Съгласно т. 3.1.4 „Дейности, допустими за финансиране” от Насоките за 

кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG051PO001-1.2.03  „Насърчаване стартирането на проекти за развиване 

на самостоятелна стопанска дейност” - Компонент II, дейността: „Първоначално 

закупуване на материали” е задължителна дейност. 

В случая, кандидатът не е заложил в проектното си предложение 
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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” 

задължителната, съгласно Насоките за кандидатстване, допустима дейност: 

„Първоначално закупуване на материали”. Проектното предложение не отговаря 

на критерия: „Проектното предложение съдържа допустими дейности”, заложен 

в т. 11 от Таблицата за оценка на административното съответствие и 

допустимостта, която е неразделна част от Насоките за кандидатстване по 

процедира BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II (стр. 37). 

Проектното предложение не отговаря на изискванията, определени в т. 3.1.4 от 

Насоките за кандидатстване.  

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

8.  
ESF-1203-01-

07009 

„АКТИВ 21” 

ЕООД 
19 999,19 

Лицето, което представлява предприятието-кандидат е включено в консултиране 

по процедура „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на 

самостоятелна стопанска дейност” - Компонент I  на 13.06.2012 г. След 

извършена проверка в Търговския регистър, от страна на Оценителната комисия, 

относно датата на създаване на дружеството се констатира, че предприятието е 

регистрирано от кандидата, преди датата на включване в консултиране. От това 

следва, че кандидатът не отговаря на специфичните критерии за допустимост, 

съгласно т. 3.1.2 от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване стартирането 

на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II. 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, заложени в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Насърчаване 

стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” - 

Компонент II.   

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 
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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” 

9.  
ESF-1203-01-

11001 

ЕТ "ДИМИТЪР 

РУСЕВ - 2012" 
19 938,86 

Лицето, което представлява предприятието-кандидат е включено в консултиране 

по процедура „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на 

самостоятелна стопанска дейност” - Компонент I  на 04.04.2012 г. След 

извършена проверка в Търговския регистър, от страна на Оценителната комисия, 

относно датата на създаване на предприятието се констатира, че предприятието 

е регистрирано от кандидата, преди датата на включване в консултиране. От 

това следва, че кандидатът не отговаря на специфичните критерии за 

допустимост, съгласно т. 3.1.2 от Насоките за кандидатстване по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03 – 

Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска 

дейност – Компонент II. 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, заложени в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Насърчаване 

стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” - 

Компонент II.   

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

10.  
ESF-1203-01-

11005 

EТ “САРАТОГА 

– АСЕН 

ЕВГЕНИЕВ” 

19 997,50 

Лицето, което представлява предприятието-кандидат е приключило обучение по 

процедура „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност” - Компонент I  на 02.03.2012г. След извършена проверка в 

Търговския регистър, от страна на Оценителната комисия, относно датата на 

създаване на предприятието се констатира, че предприятието е регистрирано от 

кандидата, преди датата на приключване на обучението. От това следва, че 

кандидатът не отговаря на специфичните критерии за допустимост, съгласно т. 

3.1.2 от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване стартирането 

на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II, тъй 
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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” 

като предприятието е създадено преди приключване на обучението по 

Компонент I.  

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”, на основание, че Кандидатът не отговаря на 

Специфичните изисквания за допустимост, определени в т. 3.1.2 от Насоките за 

кандидатстване. 

11.  
ESF-1203-01-

11006 

„СОНИКА Б” 

ЕООД 
19 996,43 

На кандидата е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP1203-01-11006/1 

от 16.08.2012 г., подписано от председателя на оценителната комисия, с което се 

изискват допълнителни пояснителна информация  и документи на основание т. 

3.2.1 от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането 

на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”.  

След проверка от Оценителната комисия на допълнително представените 

документи от страна на кандидата, е установено, че кандидатът не е представил 

изискуемите с Уведомителното писмото: Електронен носител със съдържаща се 

на него информация, съгласно т. 3.2.1. „Кандидатстване, при което 

документите се подават на ръка в ДБТ в областните градове.”  от Насоките за 

кандидатстване; Приложение Б2 – Планирани източници на финансиране, както 

и Остойностени технически спецификации за доставки на оборудване – 

Приложение Б4 към Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”, поради непредставяне на изискания от 

оценителната комисия документ. 

12.  
ESF-1203-01-

11009 

„НИВО 

АУТСОРСИНГ” 

ЕООД 

20 000,00 

Съгласно т. 3.1.4 „Дейности, допустими за финансиране” от Насоките за 

кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG051PO001-1.2.03  „Насърчаване стартирането на проекти за развиване 

на самостоятелна стопанска дейност” - Компонент II, дейността „Първоначално 

закупуване на материали” е задължителна дейност. 
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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” 

В случая, кандидатът не е заложил в проектното си предложение 

задължителната, съгласно Насоките за кандидатстване, допустима дейност: 

„Първоначално закупуване на материали”. Проектното предложение не отговаря 

на критерия: „Проектното предложение съдържа допустими дейности”, заложен 

в т. 11 от Таблицата за оценка на административното съответствие и 

допустимостта, която е неразделна част от Насоките за кандидатстване по 

процедира BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II (стр. 37). 

Проектното предложение не отговаря на изискванията, определени в т. 3.1.4 от 

Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

13.  
ESF-1203-01-

11011 

ЕТ „МАЛИНКА 

ШАКАЛОВА” 
15 864,68 

На кандидата е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP1203-01-04006/1 

от 16.08.2012 г., подписано от председателя на оценителната комисия, с което се 

изискват допълнителни пояснителна информация  и документи на основание т. 

3.2.1 от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането 

на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”.  

След проверка от Оценителната комисия на допълнително представените 

документи от страна на кандидата, е установено, че кандидатът не е представил 

изискуемите с Уведомителното писмото: Приложение Б2 „Планирани източници 

на финансиране”, както и коректно записан електронен носител, съдържащ 

посочената в т. 3.2.1. „Кандидатстване, при което документите се подават на 

ръка в ДБТ в областните градове.” от Насоките за кандидатстване информация.  

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”, поради непредставяне на изисканата от 

оценителната комисия документи. 

14.  ESF-1203-01- „БУЛБЕРК 19 999,00 Кандидатът е представил в оригинал и едно копие проектното си предложение 
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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” 

11013 КОНСУЛТ” 

ЕООД 

по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на 

самостоятелна стопанска дейност” – Компонент І, но към проектното 

предложение не е приложен „Формуляр за кандидатстване” (Приложение 

А). 

Съгласно т.3.2.1.”Кандидатстване, при което документите се подават на ръка 

в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, горепосоченият 

документ е задължителен при кандидатстване и не може да бъде изискван 

допълнително от кандидата. 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, заложени в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-

1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност” – Компонент ІІ. 

 Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

15.  
ESF-1203-02-

02001 

ЕТ „СОЛАР 2012 

- СТАНИСЛАВ 

ГАНЧЕВ” 

19 468,76 

Лицето, което представлява предприятието-кандидат е приключило обучение по 

процедура „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност” - Компонент I  на 18.05.2012г. След извършена проверка в 

Търговския регистър, от страна на Оценителната комисия, относно датата на 

създаване на предприятието се констатира, че предприятието е регистрирано от 

кандидата, преди датата на приключване на обучението. От това следва, че 

кандидатът не отговаря на специфичните критерии за допустимост, съгласно т. 

3.1.2 от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване стартирането 

на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II, тъй 

като предприятието е създадено преди приключване на обучението по 

Компонент I.  
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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” 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”, на основание, че Кандидатът не отговаря на 

Специфичните изисквания за допустимост, определени в т. 3.1.2 от Насоките за 

кандидатстване. 

16.  
ESF-1203-03-

02027 
„ГАЛПИ” ЕООД 18 827,90 

На кандидата е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-1203-03-02027/1 

от 16.08.2012 г., 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 BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване стартирането 

на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II. В 

Уведомителното писмо е посочен определеният с решение на Оценителната 

комисия 5-пет дневен срок, в който кандидатът следва да представи изискуемата 

документация. От обратна разписка на Български пощи ЕАД е видно, че 

кандидатът е  получил писмото на  21.08.2012 г. Към дата 11.10.2012 г. няма 

постъпило писмо и приложени документи от страна на кандидата в 

оценителната комисия. 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”, поради непредставяне на допълнително 

изисканите документи. В Уведомителното писмо е изрично посочено, че 

непредставянето на изисканите документи в срок от пет работни дни, води до 

отхвърляне на проекта на етап „Административно съответствие и допустимост” 

17.  
ESF-1203-03-

13001 

„ГЛОРИЯ 

БЮТИ” ЕООД 
11 203,22 

Кандидатът е представил в оригинал и едно копие проектното си предложение 

по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на 

самостоятелна стопанска дейност” – Компонент ІІ, но към проектното 

предложение не е приложен „Формуляр за кандидатстване” (Приложение 

А). 

Съгласно т.3.2.1.”Кандидатстване, при което документите се подават на ръка 



 12 

№ 

Идентификаци

онен номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

 в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, горепосочения 

документ е задължителен при кандидатстване и не може да бъде изискван 

допълнително от кандидата. 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, заложени в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-

1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност” – Компонент ІІ. 

 Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

18.  
ESF-1203-03-

14002 

ЕТ „МИЛЕНА 

АТАНАСОВА-

01” 

17 609,00 

Кандидатът е посочил във Формуляра за кандидатстване, продължителност на 

проекта 24 месеца. Съгласно изискванията, посочени на стр. 17 в каре „Важно!” 

от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване стартирането на проекти 

за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II – 

„Продължителността на договор по настоящата процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ е минимум 3 месеца и не повече от 12 месеца”. 

Съобразно критериите за оценка на етап „Административно съответствие и 

допустимост”, продължителността на проекта, следва да бъде най-малко 3 

месеца и да не надвишава 12 месеца. 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, заложени в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-

1.2.03 – Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност – Компонент II. 

       Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

19.  ESF-1203-03- ЕТ „МАРИЕЛА 19 967,79 Кандидатът е посочил във Формуляра за кандидатстване, продължителност на 
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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” 

14003 МАРИНОВА” проекта 24 месеца. Съгласно изискванията, посочени на стр. 17 в каре „Важно!” 

от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване стартирането на проекти 

за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II – 

„Продължителността на договор по настоящата процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ е минимум 3 месеца и не повече от 12 месеца”. 

Съобразно критериите за оценка на етап „Административно съответствие и 

допустимост” , продължителността на проекта, следва да бъде най-малко 3 

месеца и да не надвишава 12 месеца. 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, заложени в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-

1.2.03 – Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност – Компонент II. 

       Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

20.  
ESF-1203-03-

14005 

„КОПИДЕКС” 

ЕООД 
20 000,00 

Във Формуляра за кандидатстване не е попълнен Раздел ІІ „Екип за организация 

и управление на проекта”. Проектното предложение не отговаря на критерия: 

„Попълнени са всички раздели на Формуляра за кандидатстване/ Формуляр за 

електронно кандидатстване (Приложение А)”, заложен в т. 3 от Таблицата за 

оценка на административното съответствие и допустимостта (стр.37), която е 

неразделна част от Насоките за кандидатстване по процедира BG051PO001-

1.2.03 – Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност – Компонент II.            

         Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

21.  
ESF-1203-04-

01005 

„ФИТО 

КОНСУЛТ” 
19 989,05 

Процедура BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II е Схема за 
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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” 

ЕООД предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, която се реализира съгласно 

приложното поле на Регламент № 1998/2006г на Комисията относно 

прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (предишни членове 87 и 88 от Договора за създаване на 

Европейската общност), ОВ L 379/28.12.2006 г., като това е подробно описано в 

т. 2.2.2. „Критерии за допустимост и съвместимост на подпомагането с 

правилата в областта на минималните помощи по отношение на конкретната 

безвъзмездна финансова помощ” от Насоките за кандидатстване. 

Съгласно чл. 1 т. 1. на Регламент 1998/2006,  регламентът се прилага към 

помощите, предоставяни на предприятия от всички сектори, с изключение на: 

     б) помощите, предоставяни на предприятия, осъществяващи дейност по 

първично производство на селскостопански продукти, посочени в приложение І 

към Договора; 

Кандидатът предвижда в проектното предложение, дейности:”Наемане на 

машина за покълване”, както и „Закупуване на суровини и материали за 

производство”, в която включва „Закупуване на семена /основната суровина за 

крайния продукт/”. Посочените дейности НЕ отговаря на изискванията за 

публично съфинансиране на проекта, съгласно Регламент 1998/2006 г. и  т. 2.2.2. 

от Насоките за кандидатстване.  

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

22.  
ESF-1203-04-

01008 

„ПЛАДЕС” 

ЕООД 
19 998,78 

На кандидата е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP1203-04-01008/1 

от 13.08.2012 г., подписано от председателя на оценителната комисия, с което се 

изискват допълнителни пояснителна информация  и документи на основание т. 

3.2.1 от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането 

на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”.  

След проверка от Оценителната комисия на допълнително представените 
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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” 

документи от страна на кандидата, е установено, че кандидатът не е представил 

изискуемото с Уведомителното писмото: Приложение Б4 от Общия бюджет на 

проекта.  

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”, поради непредставяне на изискания от 

оценителната комисия документ. 

23.  
ESF-1203-04-

06001 

„ВАНИС 

КЪМПАНИ” 

ЕООД 

19 997,17 

          На кандидата е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP1203-04-

06001/1 от дата 08.08.2012 г., 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-

1.2.03„Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност – Компонент ІІ”.    

След проверка от Оценителната комисия на допълнително представените 

документи от страна на кандидата, е установено, че кандидатът не е представил 

изискуемото с Уведомителното писмото:  Приложение А1.1. от Общия бюджет 

на проекта; Приложение А3.1. от Общия бюджет на проекта; Приложение А 4.1. 

от Общия бюджет на проекта; Приложение А4.2. от Общия бюджет на проекта и 

Приложение Б4 от Общия бюджет на проекта.  

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”, поради непредставяне на изискания от 

оценителната комисия документи. 

24.  
ESF-1203-04-

11003 

ЕТ "НИНА - 

ГЮРА 

ДАНАИЛОВА" 

19 789,01 

Във Формуляра за кандидатстване не е попълнен Раздел ІІ „Екип за организация 

и управление на проекта”. Проектното предложение не отговаря на критерия: 

„Попълнени са всички раздели на Формуляра за кандидатстване/ Формуляр за 

електронно кандидатстване (Приложение А)”, заложен в т. 3 от Таблицата за 

оценка на административното съответствие и допустимостта, която е неразделна 

част от Насоките за кандидатстване по процедира BG051PO001-1.2.03 – 
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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” 

Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска 

дейност – Компонент II (стр.37).            

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

25.  
ESF-1203-04-

11005 

"СИЯНА 

ПРЕСТИЖ" 

ЕООД 

19 145,31 

Лицето, което представлява предприятието-кандидат е включена в консултиране 

по процедура „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на 

самостоятелна стопанска дейност” - Компонент I  на 01.07.2012 г. След 

извършена проверка в Търговския регистър, от страна на Оценителната комисия, 

относно датата на създаване на дружеството се констатира, че предприятието е 

регистрирано от кандидата, преди датата на включване в консултиране. От това 

следва, че кандидатът не отговаря на специфичните критерии за допустимост, 

съгласно т. 3.1.2 от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване стартирането 

на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II. 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, заложени в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Насърчаване 

стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” - 

Компонент II.   

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

26.  
ESF-1203-04-

11010 

ЕТ „АНТОН 

ЦЕНОВ-

АРНОЛД” 

19 932,00 

Лицето, което представлява предприятието-кандидат е приключило обучение по 

процедура „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност” - Компонент I  на 22.02.2012 г. След извършена проверка в 

Търговския регистър, от страна на Оценителната комисия, относно датата на 

създаване на предприятието се констатира, че предприятието е регистрирано от 

кандидата, преди датата на приключване на обучението. От това следва, че 

кандидатът не отговаря на специфичните критерии за допустимост, съгласно т. 
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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” 

3.1.2 от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване стартирането 

на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II, тъй 

като предприятието е създадено преди приключване на обучението по 

Компонент I. 

Съгласно т. 3.1.4 „Дейности, допустими за финансиране” от Насоките за 

кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG051PO001-1.2.03  „Насърчаване стартирането на проекти за развиване 

на самостоятелна стопанска дейност” - Компонент II, дейността: „Първоначално 

закупуване на материали” е задължителна дейност. 

В случая, кандидатът не е заложил в проектното си предложение 

задължителната, съгласно Насоките за кандидатстване, допустима дейност: 

„Първоначално закупуване на материали”. Проектното предложение не отговаря 

на критерия: „Проектното предложение съдържа допустими дейности”, заложен 

в т. 11 от Таблицата за оценка на административното съответствие и 

допустимостта, която е неразделна част от Насоките за кандидатстване по 

процедира BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II (стр. 37). 

Проектното предложение не отговаря на изискванията, определени в т. 3.1.4 от 

Насоките за кандидатстване.Проектното предложение се отхвърля на етап от 

оценка „Административно съответствие и допустимост”. 

27.  
ESF-1203-06-

08001 

ЕТ „АЛИ -AЛИ 

АЛИКАНОВ” 
20 000,00 

Кандидатът е представил в оригинал проектното си предложение по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-

1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност” – Компонент ІI, но приложения „Формуляр за 

кандидатстване” (Приложение А) е попълнен на ръка. Проектното 

предложение не отговаря на критерия: „Текстът на предложението е напечатан и 

е на български език– за кандидати по т. 3.2.1, които падават проектни 
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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” 

предложения на ръка.”, заложен в т. 4 от Таблицата за оценка на 

административното съответствие и допустимостта, която е неразделна част от 

Насоките за кандидатстване по процедира BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване 

стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – 

Компонент II (стр.37).   

Съгласно т.3.2.1.”Кандидатстване, при което документите се подават на ръка 

 в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, горепосочения 

документ е задължителен при кандидатстване и не може да бъде изискван 

допълнително от кандидата. 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, заложени в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-

1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност” – Компонент ІІ  

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

28.  
ESF-1203-06-

08007 

“ТРАНДОВИ” 

ЕООД 
19 581,00 

Кандидатът е представил в оригинал и едно копие проектното си предложение 

по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на 

самостоятелна стопанска дейност” – Компонент І, но към проектното 

предложение не е приложен Бюджетът – Приложение Б1 листа/страницата с 

Общия бюджет. 

Съгласно т.3.2.1.”Кандидатстване, при което документите се подават на ръка 

 в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, горепосочения 

документ е задължителен при кандидатстване и не може да бъде изискван 

допълнително от кандидата. 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, заложени в Насоките за кандидатстване по 
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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” 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-

1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност” – Компонент ІІ. 

Съгласно т. 3.1.4 „Дейности, допустими за финансиране” от Насоките за 

кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG051PO001-1.2.03  „Насърчаване стартирането на проекти за развиване 

на самостоятелна стопанска дейност” - Компонент II, дейността: „Осигуряване 

на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал за не повече 

от 3 месеца ” е задължителна дейност. 

В случая, кандидатът не е заложил в проектното си предложение 

задължителната, съгласно Насоките за кандидатстване, допустима дейност: 

Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал 

за не повече от 3 месеца ”. Проектното предложение не отговаря на критерия: 

„Проектното предложение съдържа допустими дейности”, заложен в т. 11 от 

Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта, която 

е неразделна част от Насоките за кандидатстване по процедира BG051PO001-

1.2.03 – Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност – Компонент II (стр. 37). Проектното предложение не 

отговаря на изискванията, определени в т. 3.1.4 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

29.  
ESF-1203-06-

08011 

„ЕЛ ТЕРМО” 

ЕООД 
20 000,00 

Общата цел на проектното предложение, представено от кандидата, е 

недопустима и няма принос към реализирането на общата цел на процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03 – 

Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска 

дейност – Компонент II. Във Формуляра за кандидатстване (Приложение А от 

Насоките за кандидатстване) липсват посочени от кандидата специфични цели 

на проектното предложение. 
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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” 

Проектното предложение не отговаря на критерите: „Обща/и цел/цели на 

проекта е/са допустима/и” и „Специфичната/ните цел/и на проекта е/са 

допустима/и”, заложен в т. 8 ит.9 от Таблицата за оценка на административното 

съответствие и допустимостта, която е неразделна част от Насоките за 

кандидатстване по процедира BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване стартирането 

на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II 

(стр.37).  

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

30.  
ESF-1203-06-

08016 

„ДАРТ 

ДИЗАЙНС” 

ЕООД 

20 000,00 

Във Формуляра за кандидатстване не е попълнен Раздел ІІ „Екип за организация 

и управление на проекта”. Проектното предложение не отговаря на критерия: 

„Попълнени са всички раздели на Формуляра за кандидатстване/ Формуляр за 

електронно кандидатстване (Приложение А)”, заложен в т. 3 от Таблицата за 

оценка на административното съответствие и допустимостта, която е неразделна 

част от Насоките за кандидатстване по процедира BG051PO001-1.2.03 – 

Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска 

дейност – Компонент II (стр.37).  .   

         Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

31.  
ESF-1203-06-

11011 

ЕТ "ХАРМОНИЯ 

- МАРИЕТА 

КАРАДИМОВА" 

15 000,00 

Във Формуляра за кандидатстване не е попълнен Раздел ІІ „Екип за организация 

и управление на проекта”. Проектното предложение не отговаря на критерия: 

„Попълнени са всички раздели на Формуляра за кандидатстване/ Формуляр за 

електронно кандидатстване (Приложение А)”, заложен в т. 3 от Таблицата за 

оценка на административното съответствие и допустимостта, която е неразделна 

част от Насоките за кандидатстване по процедира BG051PO001-1.2.03 – 

Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска 

дейност – Компонент II (стр.37).           

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 
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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” 

съответствие и допустимост”. 

32.  
ESF-1203-06-

11013 

“СИТИ САЙТ” 

ЕООД 
20 000,00 

На кандидата е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-1203-06-11013/1 

от 03.09.2012 г., 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 BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване стартирането 

на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II. В 

Уведомителното писмо е посочен определеният с решение на Оценителната 

комисия 5-пет дневен срок, в който кандидатът следва да представи изискуемата 

документация. От обратна разписка на Български пощи ЕАД е видно, че 

кандидатът е  получил писмото на  18.09.2012 г. Към дата 11.10.2012 г. няма 

постъпило писмо и приложени документи от страна на кандидата в 

оценителната комисия. 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”, поради непредставяне на допълнително 

изисканите документи. В Уведомителното писмо е изрично посочено, че 

непредставянето на изисканите документи в срок от пет работни дни, води до 

отхвърляне на проекта на етап „Административно съответствие и допустимост” 

33.  
ESF-1203-06-

11016 

„РАУНДПИКСЕ

Л” ЕООД 
7 803,46 

На кандидата е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-1203-06-11016/1 

от 16.08.2012 г., 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 BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване стартирането 

на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II. В 

Уведомителното писмо е посочен определеният с решение на Оценителната 

комисия 5-пет дневен срок, в който кандидатът следва да представи изискуемата 

документация.  
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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” 

След проверка от Оценителната комисия на допълнително представените 

документи от страна на кандидата, е установено, че кандидатът е представил 

изискуемото с Уведомителното писмото: Приложение Б2 – „Планирани 

източници на финансиране”, но същото е некоректно попълнено. Представеното 

от страна на Кандидата: Приложение Б2 - „Планирани източници на 

финансиране”  не отговаря на изискванията, които детайлно и ясно са описани в 

Уведомителното писмо.   

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

34.  
ESF-1203-07-

10001 

„СС СЪРВИС” 

ЕООД 
19 994,04 

Кандидатът е посочил във Формуляра за кандидатстване, продължителност на 

проекта 60 месеца. Съгласно изискванията, посочени на стр. 17 в каре „Важно!” 

от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване стартирането на проекти 

за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II – 

„Продължителността на договор по настоящата процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ е минимум 3 месеца и не повече от 12 месеца”. 

Съобразно критериите за оценка на етап „Административно съответствие и 

допустимост” , продължителността на проекта, следва да бъде най-малко 3 

месеца и да не надвишава 12 месеца. 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, заложени в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-

1.2.03 – Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност – Компонент II. 

       Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

35.  
ESF-1203-07-

13001 

„БОБЕВИ 17” 

ЕООД 
20 000,00 

Съгласно т. 3.1.4 „Дейности, допустими за финансиране” от Насоките за 

кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
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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” 

помощ BG051PO001-1.2.03  „Насърчаване стартирането на проекти за развиване 

на самостоятелна стопанска дейност” - Компонент II, дейността: „Осигуряване 

на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал за не повече 

от 3 месеца ” е задължителна дейност. 

В случая, кандидатът не е заложил в проектното си предложение 

задължителната, съгласно Насоките за кандидатстване, допустима дейност: 

„Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия 

персонал за не повече от 3 месеца”. Проектното предложение не отговаря на 

критерия: „Проектното предложение съдържа допустими дейности”, заложен в 

т. 11 от Таблицата за оценка на административното съответствие и 

допустимостта (стр. 37), която е неразделна част от Насоките за кандидатстване 

по процедира BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II. Проектното 

предложение не отговаря на изискванията, определени в т. 3.1.4 от Насоките за 

кандидатстване Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка 

„Административно съответствие и допустимост”. 

36.  
ESF-1203-08-

01002 

ЕТ „ЙОРДАНКА 

ЦАРЕВА – 

ФЕШЪН 2012” 

19 999,09 

Съгласно т. 3.1.4 „Дейности, допустими за финансиране” от Насоките за 

кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG051PO001-1.2.03  „Насърчаване стартирането на проекти за развиване 

на самостоятелна стопанска дейност” - Компонент II, дейността: „Осигуряване 

на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал за не повече 

от 3 месеца ” е задължителна дейност. 

В случая, кандидатът не е заложил в проектното си предложение 

задължителната, съгласно Насоките за кандидатстване, допустима дейност: 

„Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия 

персонал за не повече от 3 месеца”. Проектното предложение не отговаря на 

критерия: „Проектното предложение съдържа допустими дейности”, заложен в 

т. 11 от Таблицата за оценка на административното съответствие и 
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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” 

допустимостта, която е неразделна част от Насоките за кандидатстване по 

процедира BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II. Проектното 

предложение не отговаря на изискванията, определени в т. 3.1.4 от Насоките за 

кандидатстване (стр. 37). 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

37.  
ESF-1203-09-

12001 

„АНТОАНА-ТЦ- 

2012” ЕООД 
19 527,59 

На кандидата е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-1203-09-12001/1 

от 07.08.2012 г., 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 BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване стартирането 

на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II. В 

писмото е посочен определеният с решение на Оценителната комисия 5-пет 

дневен срок, в който кандидатът следва да представи изискуемата документация. 

От обратна разписка на Български пощи ЕАД е видно, че кандидатът е  получил 

писмото на  08.08.2012 г. Към дата 11.10.2012 г. няма постъпило писмо и 

приложени документи от страна на кандидата в оценителната комисия. 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”, поради непредставяне на допълнително 

изисканите документи. В Уведомителното писмо е изрично посочено, че 

непредставянето на изисканите документи в срок от пет работни дни, води до 

отхвърляне на проекта на етап „Административно съответствие и допустимост” 

38.   
ESF-1203-09-

12002 

ЕТ „РОЗА – 

ДИНЬО ДОБРЕВ 

ДИНЕВ” 

20 000,00 

Кандидатът е посочил във Формуляра за кандидатстване, продължителност на 

проекта 36 месеца. Съгласно изискванията, посочени на стр. 17 в каре „Важно!” 

от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване стартирането на проекти 

за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II – 
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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” 

„Продължителността на договор по настоящата процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ е минимум 3 месеца и не повече от 12 месеца”. 

Съобразно критериите за оценка на етап „Административно съответствие и 

допустимост”, продължителността на проекта, следва да бъде най-малко 3 

месеца и да не надвишава 12 месеца. 

Съгласно т. 3.1.4 „Дейности, допустими за финансиране” от Насоките за 

кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG051PO001-1.2.03  „Насърчаване стартирането на проекти за развиване 

на самостоятелна стопанска дейност” - Компонент II, дейностите: 

„Първоначално закупуване на материали” и „Осигуряване на трудови 

възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 3 

месеца” са задължителни дейности. 

В случая, кандидатът не е заложил в проектното си предложение 

задължителните, съгласно Насоките за кандидатстване, допустими дейности: 

Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал 

за не повече от 3 месеца ” и „Първоначално закупуване на материали”. 

Проектното предложение не отговаря на критерия: „Проектното предложение 

съдържа допустими дейности”, заложен в т. 11 от Таблицата за оценка на 

административното съответствие и допустимостта, която е неразделна част от 

Насоките за кандидатстване по процедира BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване 

стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – 

Компонент II (стр. 37). Проектното предложение не отговаря на изискванията, 

определени в т. 3.1.4 от Насоките за кандидатстване 

Кандидатът е представил в оригинал и едно копие проектното си предложение 

по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на 

самостоятелна стопанска дейност” – Компонент І, но към проектното 

предложение не е приложен Бюджетът – Приложение Б1 листа/страницата с 

Общия бюджет. 
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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” 

Съгласно т.3.2.1.”Кандидатстване, при което документите се подават на ръка 

 в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, горепосочения 

документ е задължителен при кандидатстване и не може да бъде изискван 

допълнително от кандидата. 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, заложени в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Насърчаване 

стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” - 

Компонент II.   

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

39.  
ESF-1203-09-

15002 

ЕТ "МАРИЕЛА – 

МИТКО 

ПУНЕВ" 

20 000,00 

Кандидатът е представил в оригинал проектното си предложение по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-

1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност” – Компонент IІ, но приложения бюджет – Приложение Б1 

листа/страницата с Общия бюджет не е изразен в лева. Липсват стойности в 

бюджетните пера. 

Проектното предложение не отговаря на критерия: „Бюджетът (Приложение Б1) 

е представен съгласно изисквания формат, изразен e в лева, и е приложен.”, 

заложен в т. 15 от Таблицата за оценка на административното съответствие и 

допустимостта, която е неразделна част от Насоките за кандидатстване по 

процедира BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II (стр.38),.  

Съгласно т.3.2.1.”Кандидатстване, при което документите се подават на ръка 

 в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, горепосочения 

документ е задължителен при кандидатстване и не може да бъде изискван 

допълнително от кандидата. 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 
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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” 

съответствие и допустимост, заложени в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-

1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност” – Компонент ІІ. 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

40.  
ESF-1203-18-

08002 

ЕТ „ЮРИ 

СЛАВЧЕВ – 

ЕКСПРЕС 

ТАКСИ 2012” 

15 810,00 

Към проектното предложение не е приложен правилният Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А) за безвъзмездна финансова помощ, публикуван 

като част от пакета документи за кандидатстване по процедура BG051PO001-

1.2.03 – Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност – Компонент II.  

Кандидатът е посочил във Формуляра за кандидатстване, продължителност на 

проекта 24 месеца. Съгласно изискванията, посочени на стр. 17 в каре „Важно!” 

от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване стартирането на проекти 

за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II – 

„Продължителността на договор по настоящата процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ е минимум 3 месеца и не повече от 12 месеца”. 

Съобразно критериите за оценка на етап „Административно съответствие и 

допустимост”, продължителността на проекта, следва да бъде най-малко 3 

месеца и да не надвишава 12 месеца. 

Към проектното предложение не е приложен, съгласно изискания формат 

Бюджетът – Приложение Б1 листа/страницата с Общия бюджет. Съгласно 

т.3.2.1.”Кандидатстване, при което документите се подават на ръка в ДБТ в 

областните градове” от Насоките за кандидатстване, горепосочения документ е 

задължителен при кандидатстване и не може да бъде изискван допълнително от 

кандидата. 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 
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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” 

съответствие и допустимост, заложени в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Насърчаване 

стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” - 

Компонент II.   

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

41.  
000012-е- 

BG051PO001-

1.2.03 

„АКТИВ ДМ” 

ЕООД 
17 426,34 

На кандидата е изпратено Уведомително писмо с изх. № BG051PO001-1.2.03-

0246/1 от 22.08.2012 г., 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 BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване 

стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – 

Компонент II. В Уведомителното писмо е посочен, определеният с решение на 

Оценителната комисия 5-пет дневен срок, в който кандидатът следва да 

представи изискуемата документация.  

След проверка от Оценителната комисия на допълнително представените 

документи от страна на кандидата, е установено, че кандидатът е представил 

изискуемото с Уведомителното писмото: Приложение Б4 – „Остойностени 

технически спецификации”, но същото е некоректно попълнено. Представеното 

от страна на Кандидата: Приложение Б4 – „Остойностени технически 

спецификации”  не отговаря на изискванията, които детайлно и ясно са описани 

в Уведомителното писмо.   

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

 

          

Председател на Оценителна комисия: 

                      Стефан Данаилов /п/ 


