
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 
 

   ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ   

BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”                
                                      ПРИЛОЖЕНИЕ:10 

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ  

BG051PO001-1.1.10 „КВАЛИФИКАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ ЗА КОНКУРЕНТНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА” 

 

На 11.01.2013 г. приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост на проектите предложения, 

подадени по процедура за подбор на проекти BG051PO001-1.1.10 „КВАЛИФИКАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ ЗА КОНКУРЕНТНО 

ВКЛЮЧВАНЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА” 

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 18.01.2013 г./, на следния адрес: 
 

ДО РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН ПО ПРОЦЕДУРА 

BG051PO001-1.1.10 „Kвалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”  

Възражение във връзка с проектно предложение № ESF-1110-_ _-_ _ _ _ _ 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

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

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

Деловодството на Агенция по заетостта  до 17.30 ч. на 18.01.2013 г. 

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 чл. 24, ал. 5 от ПМС 121/2007 г. и Насоките за кандидатстване по процедурата, след 

приключване на оценката на административното съответствие и допустимостта на интернет страниците на Договарящия и 

Управляващия орган (http://www.az.government.bg/ophr/ и http://www.esf.bg/) се публикува списък с предложените за 

отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочени основания за това. Договарящият орган НЕ уведомява 

писмено всеки един от отпадналите на този етап на оценка кандидати! 

http://www.az.government.bg/ophr/
http://www.esf.bg/
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ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

BG051PO001-1.1.10 „КВАЛИФИКАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ ЗА КОНКУРЕНТНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА” 

 

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-1110-01-

01001 

СДРУЖЕНИЕ 

„АСОЦИАЦИЯ 

ЗА СОЦИАЛНИ 

ТЕХНОЛОГИИ” 

47 301.00 

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

кандидатстване, всяко проектно предложение следва да включва всички от 

посочените допустими дейности: 

 Обучение по професионална квалификация до не по-висока от трета 

квалификационна степен. 

 Обучение за придобиване на умения по ключови компетентности, 

съгласно Европейската референтна рамка. 

 Провеждане на мотивационни обучения за безработните лица, включени 

в изпълнение на проектните дейности и разработване на планове за 

професионалното им развитие и усъвършенстване. 

        В проектното предложение, кандидатът не предвижда дейност: „Обучение 

за придобиване на умения по ключови компетентности, съгласно Европейската 

референтна рамка.”, което е в противоречие с посочената точка от Насоките за 

кандидатстване. 

Съгласно чл. 16, ал.2 от ПМС 121/2007 г., към процедура BG051PO001-1.1.10 

„Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” са 

публикувани „Въпроси и отговори” на интернет страницата на Агенция 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” 

заетостта, които съгласно чл. 16, ал. 4 от ПМС 121/2007 г. са задължителни за 

прилагане от Оценителната комисия. В публикуваните „Въпроси и отговори”, 

детайлно е  разяснено, че „Мотивационното обучение и разработването на 

индивидуални планове за професионално развитие и усъвършенстване” е 

дейност, която задължително следва да се възложи като външна услуга на 

изпълнител (организация, различна от Кандидата). В допълнение, съгласно т. 

3.1.5. Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ”, „Инструкция за попълване на бюджета” от 

Насоките за кандидастване – стр. 25 е видно, че „Разходи за мотивационно 

обучение на представителите на целевата група и разработване на планове за 

професионално развитие и усъвършенстване”, следва да бъдат предвидени като 

външна услуга, възложена на изпълнител. 

 В Раздел IV “Описание на проектното предложение”, т. 5.1.1 „Основни етапи и 

дейности по изпълнението на проектното  предложение” от Формуляра за 

кандидатстване се предвижда Мотивационното обучение от Дейност 

„Мотивационно и професионално обучение на 40 трайно безработни лица”, да 

се извърши от кандидата, което е в противоречие с публикуваните „Въпроси и 

отговори” по съответната процедура. 
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

2.  
ESF-1110-01-

01005 

БЦОР-АБГК 

„Евростандарт” 

ЕООД 

177250,81 

На кандидата е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP1110-01-01005/1 

от 15.11.2012 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 BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и 

мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”.  

След проверка от Оценителната комисия на допълнително представените 

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

изискуемото с Уведомителното писмото: „Документ, удостверяващ правото 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” 

кандидата да осъществява обучение по професия „Оператор на компютър” с код 

482030”.  

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”, поради непредставяне на изискания от 

оценителната комисия документ.  

3.  
ESF-1110-01-

01009 

ЦПО към „Б.И.Г. 

Проджект” ООД 
198 221, 40 

Съгласно чл. 16, ал.2 от ПМС 121/2007 г., към процедура BG051PO001-1.1.10 

„Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” са 

публикувани „Въпроси и отговори” на интернет страницата на Агенция по 

заетостта, които съгласно чл. 16, ал. 4 от ПМС 121/2007 г. са задължителни за 

прилагане от Оценителната комисия. В публикуваните „Въпроси и отговори”, 

детайлно е разяснено, че „Едно лице – представител на целевата група не може 

да премине повече от едно обучение по професионална квалификация, едно 

обучение по ключови компетентности и мотивационно обучение с разработване 

на план за професионално развитие и усъвършенстване.” 

Кандидатът предвижда в проектното предложение всички представители на 

целевата група да преминат обучения по следните ключови компетентности:  

 Общуване на чужди езици (Английски език) 

 Умения за учене 

 Инициативност и предприемачество 

 ИКТ- Информационни и комуникационни технологии, 

което е в противоречие с публикуваните „Въпроси и отговори” по съответната 

процедура 

Кандидатът предвижда в проектното си предложение обучение по 

професионална квалификация, без да посочва наименование на професия и  

специалност, съгласно Списъка на професиите за професионално образование и 

обучение, одобрен със Заповед на Министъра на образованието, науката и 

младежта. На основание това не може да се определят спазени ли са, в 

проектното предложение, минималните изисквания към допустимите дейности 
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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” 

за обучения по професионална квалификация, съгласно Насоките за 

кандидатстване. 
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

4.  
ESF-1110-01-

01010 
ЕГ Консулт ООД 196 360,50 

Съгласно чл. 16, ал.2 от ПМС 121/2007 г., към процедура BG051PO001-1.1.10 

„Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” са 

публикувани „Въпроси и отговори” на интернет страницата на Агенция по 

заетостта, които съгласно чл. 16, ал. 4 от ПМС 121/2007 г. са задължителни за 

прилагане от Оценителната комисия. В публикуваните „Въпроси и отговори”, 

детайлно е  разяснено, че „Мотивационното обучение и разработването на 

индивидуални планове за професионално развитие и усъвършенстване” е 

дейност, която задължително следва да се възложи като външна услуга на 

изпълнител (организация, различна от Кандидата). В допълнение, съгласно т. 

3.1.5. Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ”, „Инструкция за попълване на бюджета” от 

Насоките за кандидастване – стр. 25 е видно, че „Разходи за мотивационно 

обучение на представителите на целевата група и разработване на планове за 

професионално развитие и усъвършенстване”, следва да бъдат предвидени като 

външна услуга, възложена на изпълнител. 

 В т. 5.1.1 „Основни етапи и дейности по изпълнението на проектното  

предложение” от Формуляра за кандидатстване се предвижда, Дейност 

„Провеждане на мотивационно обучение и разработка на планове за 

професионално развитие и усъвършенстване”, да се извърши от кандидата, 

което е в противоречие с публикуваните „Въпроси и отговори” по съответната 

процедура. 
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” 

5.  
ESF-1110-01-

07001 

Съюз по 

хранителна 

промишленост 

към ФНТС 

196 475,38 

Съгласно чл. 16, ал.2 от ПМС 121/2007 г., към процедура BG051PO001-1.1.10 

„Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” са 

публикувани „Въпроси и отговори” на интернет страницата на Агенция по 

заетостта, които съгласно чл. 16, ал. 4 от ПМС 121/2007 г. са задължителни за 

прилагане от Оценителната комисия. В публикуваните „Въпроси и отговори”, 

детайлно е  разяснено, че „Мотивационното обучение и разработването на 

индивидуални планове за професионално развитие и усъвършенстване” е 

дейност, която задължително следва да се възложи като външна услуга на 

изпълнител (организация, различна от Кандидата). В допълнение, съгласно т. 

3.1.5. Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ”, „Инструкция за попълване на бюджета” от 

Насоките за кандидастване – стр. 25 е видно, че „Разходи за мотивационно 

обучение на представителите на целевата група и разработване на планове за 

професионално развитие и усъвършенстване”, следва да бъдат предвидени като 

външна услуга, възложена на изпълнител. 

 В т. 5.1.1 „Основни етапи и дейности по изпълнението на проектното  

предложение” от Формуляра за кандидатстване се предвижда, Дейност 

„Провеждане на мотивационно обучение и разработка на планове за 

професионално развитие и усъвършенстване”, да се извърши от кандидата, 

което е в противоречие с публикуваните „Въпроси и отговори” по съответната 

процедура. 
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

6.  
ESF-1110-01-

07010 

Център за 

професионално 

обучение към 

Фондация ЕКИП 

67404.62 

Съгласно чл. 16, ал.2 от ПМС 121/2007 г., към процедура BG051PO001-1.1.10 

„Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” са 

публикувани „Въпроси и отговори” на интернет страницата на Агенция по 

заетостта, които съгласно чл. 16, ал. 4 от ПМС 121/2007 г. са задължителни за 

прилагане от Оценителната комисия. В публикуваните „Въпроси и отговори”, 

детайлно е  разяснено, че „Едно лице – представител на целевата група не може 
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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” 

да премине повече от едно обучение по професионална квалификация, едно 

обучение по ключови компетентности и мотивационно обучение с разработване 

на план за професионално развитие и усъвършенстване.” 

Кандидатът предвижда в проектното предложение всички представители на 

целевата група да преминат обучения по следните ключови компетентности: 

Дигитална компетентност, Умения за учене, Обществени и граждански 

компетентности,Инициативност и предприемачество, което е в противоречие с 

публикуваните „Въпроси и отговори” по съответната процедура. 

Предвидените в проектното предложение обученията по ключови 

компетентности: Умения за учене, Обществени и граждански компетентности, 

Инициативност и предприемачество, са с продължителност под минималния 

изискуем хорариум от часове, съгласно чл. 5, ал.2. т.2 от ПМС 251/21.10.2009 г., 

което е в противоречие с Насоките за кандидатстване. 

В т. 1.2.3. от Формуляра за кандидатстване, кандидатът не доказва опит в 

предоставянето на поне по едно аналогично обучение за всяка една от 

предходните две календарни години, което е в противоречие с т. 3.1.2 

„Специфични изисквания за допустимост на кандидата” от Насоките за 

кандидатстване. 
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

7.  
ESF-1110-01-

07011 

Научно 

селскостопанско 

историческо 

дружество в 

България 

195 792,82 

Съгласно чл. 16, ал.2 от ПМС 121/2007 г., към процедура BG051PO001-1.1.10 

„Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” са 

публикувани „Въпроси и отговори” на интернет страницата на Агенция по 

заетостта, които съгласно чл. 16, ал. 4 от ПМС 121/2007 г. са задължителни за 

прилагане от Оценителната комисия. В публикуваните „Въпроси и отговори”, 

детайлно е  разяснено, че „Мотивационното обучение и разработването на 

индивидуални планове за професионално развитие и усъвършенстване” е 

дейност, която задължително следва да се възложи като външна услуга на 

изпълнител (организация, различна от Кандидата). В допълнение, 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” 

3.1.5. Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ”, „Инструкция за попълване на бюджета” от 

Насоките за кандидастване – стр. 25 е видно, че „Разходи за мотивационно 

обучение на представителите на целевата група и разработване на планове за 

професионално развитие и усъвършенстване”, следва да бъдат предвидени като 

външна услуга, възложена на изпълнител. 

 В т. 5.1.1 „Основни етапи и дейности по изпълнението на проектното  

предложение” от Формуляра за кандидатстване се предвижда, Дейност 

„Провеждане на мотивационно обучение и разработка на планове за 

професионално развитие и усъвършенстване”, да се извърши от кандидата, 

което е в противоречие с публикуваните „Въпроси и отговори” по съответната 

процедура. 
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

8.  
ESF-1110-01-

07012 

„ИНТЕГРАЛ - 

08” ЕООД 
193 881,15 

Съгласно чл. 16, ал.2 от ПМС 121/2007 г., към процедура BG051PO001-1.1.10 

„Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” са 

публикувани „Въпроси и отговори” на интернет страницата на Агенция по 

заетостта, които съгласно чл. 16, ал. 4 от ПМС 121/2007 г. са задължителни за 

прилагане от Оценителната комисия. В публикуваните „Въпроси и отговори”, 

детайлно е  разяснено, че „Мотивационното обучение и разработването на 

индивидуални планове за професионално развитие и усъвършенстване” е 

дейност, която задължително следва да се възложи като външна услуга на 

изпълнител (организация, различна от Кандидата). В допълнение, съгласно т. 

3.1.5. Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ”, „Инструкция за попълване на бюджета” от 

Насоките за кандидастване – стр. 25 е видно, че „Разходи за мотивационно 

обучение на представителите на целевата група и разработване на планове за 

професионално развитие и усъвършенстване”, следва да бъдат предвидени като 

външна услуга, възложена на изпълнител. 
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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 т. 5.1.1 „Основни етапи и дейности по изпълнението на проектното  

предложение” от Формуляра за кандидатстване се предвижда, Дейност 

„Провеждане на мотивационно обучение и разработка на планове за 

професионално развитие и усъвършенстване”, да се извърши от кандидата, 

което е в противоречие с публикуваните „Въпроси и отговори” по съответната 

процедура. 
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

9.  
ESF-1110-01-

07014 

„Автошкола Бест 

Драйв” ЕООД 
195 709,70 

Съгласно чл. 16, ал.2 от ПМС 121/2007 г., към процедура BG051PO001-1.1.10 

„Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” са 

публикувани „Въпроси и отговори” на интернет страницата на Агенция по 

заетостта, които съгласно чл. 16, ал. 4 от ПМС 121/2007 г. са задължителни за 

прилагане от Оценителната комисия. В публикуваните „Въпроси и отговори”, 

детайлно е  разяснено, че „Мотивационното обучение и разработването на 

индивидуални планове за професионално развитие и усъвършенстване” е 

дейност, която задължително следва да се възложи като външна услуга на 

изпълнител (организация, различна от Кандидата). В допълнение, съгласно т. 

3.1.5. Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ”, „Инструкция за попълване на бюджета” от 

Насоките за кандидастване – стр. 25 е видно, че „Разходи за мотивационно 

обучение на представителите на целевата група и разработване на планове за 

професионално развитие и усъвършенстване”, следва да бъдат предвидени като 

външна услуга, възложена на изпълнител. 

 В т. 5.1.1 „Основни етапи и дейности по изпълнението на проектното  

предложение” от Формуляра за кандидатстване се предвижда, Дейност 

„Провеждане на мотивационно обучение и разработка на планове за 

професионално развитие и усъвършенстване”, да се извърши от кандидата, 

което е в противоречие с публикуваните „Въпроси и отговори” по съответната 

процедура. 



 10 

№ 

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”. 

10.  
ESF-1110-01-

11004 

Асоциация на 

индустриалния 

капитал в 

българия 

199 896,25 

Съгласно чл. 16, ал.2 от ПМС 121/2007 г., към процедура BG051PO001-1.1.10 

„Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” са 

публикувани „Въпроси и отговори” на интернет страницата на Агенция по 

заетостта, които съгласно чл. 16, ал. 4 от ПМС 121/2007 г. са задължителни за 

прилагане от Оценителната комисия. В публикуваните „Въпроси и отговори”, 

детайлно е  разяснено, че „Мотивационното обучение и разработването на 

индивидуални планове за професионално развитие и усъвършенстване” е 

дейност, която задължително следва да се възложи като външна услуга на 

изпълнител (организация, различна от Кандидата). В допълнение, съгласно т. 

3.1.5. Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ”, „Инструкция за попълване на бюджета” от 

Насоките за кандидастване – стр. 25 е видно, че „Разходи за мотивационно 

обучение на представителите на целевата група и разработване на планове за 

професионално развитие и усъвършенстване”, следва да бъдат предвидени като 

външна услуга, възложена на изпълнител. 

 В т. 5.1.1 „Основни етапи и дейности по изпълнението на проектното  

предложение” от Формуляра за кандидатстване се предвижда, Дейност 

„Провеждане на мотивационно обучение и разработка на планове за 

професионално развитие и усъвършенстване”, да се извърши от кандидата, 

което е в противоречие с публикуваните „Въпроси и отговори” по съответната 

процедура. 

В т. 1.2.3. от Формуляра за кандидатстване, кандидатът не доказва опит в 

предоставянето на поне по едно аналогично обучение за всяка една от 

предходните две календарни години за ключови компетентности - Общуване на 

чужди езици (Английски език) и Дигитална компетентност, което е в 

противоречие с т. 3.1.2 „Специфични изисквания за допустимост на кандидата” 

от Насоките за кандидатстване. 
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№ 

Идентификаци

онен номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

11.  
ESF-1110-01-

11006 

„Национален 

образователен 

център” ООД 

196 049,23 

В проектното предложение, Кандидатът е предвидил обучение за част от  

професия, професионално направление 344 „Счетоводство и данъчно облагане”, 

професия „Оперативен счетоводител” с код 344030, специалност „Оперативно 

счетоводство” с код 3440301, която съгласно списъка на професиите за 

професионално образование и обучение (СППОО), утвърден със Заповед на 

Министъра на образованието, науката и младежта, е от трета квалификационна 

степен. 

Кандидатът е заложил хорариум от 300 учебни часа за всяко едно от 

предвидените обучения, което е в противоречие с т. 3.1.4 „Дейности, допустими 

за финансиране” от Насоките за кандидатстване, където е описано, че при 

провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация, 

минималната продължителност на обученията за съответната квалификационна 

степен и/или част от професия следва да бъде не по-малка от посочената в чл. 5, 

ал.2. т.1 от ПМС 251/21.10.2009 г. Съгласно посоченото ПМС, за част от 

професия по трета квалификационна степен, минималния изискуем хорариум, 

следва да бъде не по-малък от 600 учебни часа. 
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

12.  
ESF-1110-01-

11009 

„ЕС ЖИ ДИ” 

ЕООД 
196 842,76 

В проектното предложение, Кандидатът е предвидил обучение за част от  

професия, професионално направление 214 „Аудио-визуални изкуства и 

техники; производство на медийни продукти”, професия „Полиграфист” с код 

213030, специалност „Полиграфия” с код 2130301, която съгласно списъка на 

професиите за професионално образование и обучение (СППОО), утвърден със 

Заповед на Министъра на образованието, науката и младежта, е от трета 

квалификационна степен. 

Кандидатът е заложил хорариум от 300 учебни часа за предвиденото обучение, 

което е в противоречие с т. 3.1.4 „Дейности, допустими за финансиране” от 
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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” 

Насоките за кандидатстване, където е записано, че при провеждане на обучения 

за придобиване на професионална квалификация, минималната 

продължителност на обученията за съответната квалификационна степен и/или 

част от професия следва да бъде не по-малка от посочената в чл. 5, ал.2. т.1 от 

ПМС 251/21.10.2009 г. Съгласно посоченото ПМС, за част от професия по трета 

квалификационна степен, минималния изискуем хорариум, следва да бъде не по-

малък от 600 учебни часа. 

В т. 5.1.1 „Основни етапи и дейности по изпълнението на проектното  

предложение” от Формуляра за кандидатстване се предвижда обучението по 

ключова компетентност „Дигитална компетентност” в Дейност „Обучения по 

ключови компетентности”, да се извърши от кандидата. 

Съгласно Насоките за кандидатстване, т. 3.1.2 „Специфични изисквания за 

допустимост на кандидата”, когато се предвижда Кандидатът да предоставя 

обучения по ключови компетентности, следва да докаже опит в предоставянето 

на поне по едно аналогично обучение за всяка една от предходните две 

календарни години. Обученията следва да се посочат в Раздел I, т. 1.2.3 от 

Формуляра за кандидатстване. При невъзможност от страна на кандидата да 

докаже собствен опит, следва дейността по обучение и придобиване на умения 

по ключови компетентности да бъде възложена на изпълнител, съгласно реда, 

предвиден в ПМС 55/2007 г. или ЗОП и последващите им изменения. 

В Раздел I “Описание на кандидата”, т.1.2.3. „Опит в изпълнението на дейности, 

подобни на тези, включени в проектното предложение” от Формуляра за 

кандидатстване, Кандидатът не доказва опит в предоставянето на поне по едно 

аналогично обучение за всяка една от предходните две календарни години, което 

е в противоречие с т. 3.1.2 „Специфични изисквания за допустимост на 

кандидата” от Насоките за кандидатстване. 
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

13.  ESF-1110-02- Сдружение с 172 317.36 В т. 5.1.1 „Основни етапи и дейности по изпълнението на проектното  
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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” 

02004 нестопанска цел 

„Бизнес център 

Бургас 

предложение” от Формуляра за кандидатстване се предвижда обучението по 

ключова компетентност „Общуване на чужди езици” в Дейност „–  Обучение в 

Ключови компетентности”, да се извърши от кандидата. 

Съгласно Насоките за кандидатстване, т. 3.1.2 „Специфични изисквания за 

допустимост на кандидата”, когато се предвижда Кандидатът да предоставя 

обучения по ключови компетентности, следва да докаже опит в предоставянето 

на поне по едно аналогично обучение за всяка една от предходните две 

календарни години. Обученията следва да се посочат в Раздел I, т. 1.2.3 от 

Формуляра за кандидатстване. При невъзможност от страна на кандидата да 

докаже собствен опит, следва дейността по обучение и придобиване на умения 

по ключови компетентности да бъде възложена на изпълнител, съгласно реда, 

предвиден в ПМС 55/2007 г. или ЗОП и последващите им изменения. 

В Раздел I “Описание на кандидата”, т.1.2.3. „Опит в изпълнението на дейности, 

подобни на тези, включени в проектното предложение” от Формуляра за 

кандидатстване, Кандидатът не доказва опит в предоставянето на поне по едно 

аналогично обучение за всяка една от предходните две календарни години, което 

е в противоречие с т. 3.1.2 „Специфични изисквания за допустимост на 

кандидата” от Насоките за кандидатстване. 
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

14.  
ESF-1110-02-

09002 

Фондация 

Регионален 

център за 

икономическо 

развитие гр. 

Сливен 

170 151,28 

В т. 5.1.1 „Основни етапи и дейности по изпълнението на проектното  

предложение” от Формуляра за кандидатстване се предвижда, Дейност 

„Организация и провеждане на обучения за придобиване на умения по ключови 

компетентности”, да се извърши от кандидата. 

Съгласно Насоките за кандидатстване, т. 3.1.2 „Специфични изисквания за 

допустимост на кандидата”, когато се предвижда Кандидатът да предоставя 

обучения по ключови компетентности, следва да докаже опит в предоставянето 

на поне по едно аналогично обучение за всяка една от предходните две 

календарни години. Обученията следва да се посочат в Раздел I, т. 1.2.3 от 
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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” 

Формуляра за кандидатстване. При невъзможност от страна на кандидата да 

докаже собствен опит, следва дейността по обучение и придобиване на умения 

по ключови компетентности да бъде възложена на изпълнител, съгласно реда, 

предвиден в ПМС 55/2007 г. или ЗОП и последващите им изменения. 

В Раздел I “Описание на кандидата”, т.1.2.3. „Опит в изпълнението на дейности, 

подобни на тези, включени в проектното предложение” от Формуляра за 

кандидатстване, Кандидатът не доказва опит в предоставянето на поне по едно 

аналогично обучение за всяка една от предходните две календарни години за 

ключови компетентности - Общуване на чужди езици (Английски език) и 

Дигитална компетентност, което е в противоречие с т. 3.1.2 „Специфични 

изисквания за допустимост на кандидата” от Насоките за кандидатстване. 
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

15.  
ESF-1110-03-

14003 

Професионална 

гимназия по 

строителство, 

архитектура и 

геодезия – гр. 

Шумен 

83 473.61 

В т. 5.1.1 „Основни етапи и дейности по изпълнението на проектното  

предложение” от Формуляра за кандидатстване се предвижда, Дейност 

„Провеждане на  обучение по ключови компетентности КК4 – Дигитална 

компетентност”, да се извърши от кандидата. 

Съгласно Насоките за кандидатстване, т. 3.1.2 „Специфични изисквания за 

допустимост на кандидата”, когато се предвижда Кандидатът да предоставя 

обучения по ключови компетентности, следва да докаже опит в предоставянето 

на поне по едно аналогично обучение за всяка една от предходните две 

календарни години. Обученията следва да се посочат в Раздел I, т. 1.2.3 от 

Формуляра за кандидатстване. При невъзможност от страна на кандидата да 

докаже собствен опит, следва дейността по обучение и придобиване на умения 

по ключови компетентности да бъде възложена на изпълнител, съгласно реда, 

предвиден в ПМС 55/2007 г. или ЗОП и последващите им изменения. 

В Раздел I “Описание на кандидата”, т.1.2.3. „Опит в изпълнението на дейности, 

подобни на тези, включени в проектното предложение” от Формуляра за 

кандидатстване, Кандидатът не доказва опит в предоставянето на поне по едно 
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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” 

аналогично обучение за всяка една от предходните две календарни години, което 

е в противоречие с т. 3.1.2 „Специфични изисквания за допустимост на 

кандидата” от Насоките за кандидатстване. 
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

16.  
ESF-1110-04-

01004 

Сдружение 

„Евромодел” 
124 167.92 

В т. 5.1.1 „Основни етапи и дейности по изпълнението на проектното  

предложение” от Формуляра за кандидатстване се предвижда, Дейност 

„Обучение по КК7 „Инициативност и предприемачество”, да се извърши от 

кандидата. 

Съгласно Насоките за кандидатстване, т. 3.1.2 „Специфични изисквания за 

допустимост на кандидата”, когато се предвижда Кандидатът да предоставя 

обучения по ключови компетентности, следва да докаже опит в предоставянето 

на поне по едно аналогично обучение за всяка една от предходните две 

календарни години. Обученията следва да се посочат в Раздел I, т. 1.2.3 от 

Формуляра за кандидатстване. При невъзможност от страна на кандидата да 

докаже собствен опит, следва дейността по обучение и придобиване на умения 

по ключови компетентности да бъде възложена на изпълнител, съгласно реда, 

предвиден в ПМС 55/2007 г. или ЗОП и последващите им изменения. 

В Раздел I “Описание на кандидата”, т.1.2.3. „Опит в изпълнението на дейности, 

подобни на тези, включени в проектното предложение” от Формуляра за 

кандидатстване, Кандидатът не доказва опит в предоставянето на поне по едно 

аналогично обучение за всяка една от предходните две календарни години за 

ключова компетентност - „Инициативност и предприемачество”, което е в 

противоречие с т. 3.1.2 „Специфични изисквания за допустимост на кандидата” 

от Насоките за кандидатстване. 
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

17.  
ESF-1110-04-

11005 
„Кибертел” ООД 74523,00 

Съгласно чл. 16, ал.2 от ПМС 121/2007 г., към процедура BG051PO001-1.1.10 

„Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” са 
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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” 

публикувани „Въпроси и отговори” на интернет страницата на Агенция по 

заетостта, които съгласно чл. 16, ал. 4 от ПМС 121/2007 г. са задължителни за 

прилагане от Оценителната комисия. В публикуваните „Въпроси и отговори”, 

детайлно е  разяснено, че „Мотивационното обучение и разработването на 

индивидуални планове за професионално развитие и усъвършенстване” е 

дейност, която задължително следва да се възложи като външна услуга на 

изпълнител (организация, различна от Кандидата). В допълнение, съгласно т. 

3.1.5. Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ”, „Инструкция за попълване на бюджета” от 

Насоките за кандидастване – стр. 25 е видно, че „Разходи за мотивационно 

обучение на представителите на целевата група и разработване на планове за 

професионално развитие и усъвършенстване”, следва да бъдат предвидени като 

външна услуга, възложена на изпълнител. 

 В Раздел IV “Oписание на проектното предложение”, т. 5.1.1 „Основни етапи и 

дейности по изпълнението на проектното  предложение” от Формуляра за 

кандидатстване се предвижда, Дейност „Провеждане на мотивационно обучение 

на лицата и разработване на индивидуални планове за професионалното им 

развитие”, да се извърши от кандидата, което е в противоречие с публикуваните 

„Въпроси и отговори” по съответната процедура. 
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

18.  
ESF-1110-05-

10001 

„Институт за 

управление на 

програми и 

проекти” ЕООД 

145 463,28 

 Съгласно чл. 16, ал.2 от ПМС 121/2007 г., към процедура BG051PO001-1.1.10 

„Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” са 

публикувани „Въпроси и отговори” на интернет страницата на Агенция по 

заетостта, които съгласно чл. 16, ал. 4 от ПМС 121/2007 г. са задължителни за 

прилагане от Оценителната комисия. В публикуваните „Въпроси и отговори”, 

детайлно е разяснено, че „Мотивационното обучение и разработването на 

индивидуални планове за професионално развитие и усъвършенстване” е 

дейност, която задължително следва да се възложи като външна услуга 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” 

изпълнител (организация, различна от Кандидата). В допълнение, съгласно т. 

3.1.5. Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ”, „Инструкция за попълване на бюджета” от 

Насоките за кандидастване – стр. 25 е видно, че „Разходи за мотивационно 

обучение на представителите на целевата група и разработване на планове за 

професионално развитие и усъвършенстване”, следва да бъдат предвидени като 

външна услуга, възложена на изпълнител. 

 В Раздел IV “Oписание на проектното предложение”, т. 5.1.1 „Основни етапи и 

дейности по изпълнението на проектното  предложение” от Формуляра за 

кандидатстване се предвижда, Дейност „Мотивационно обучение”, да се 

извърши от кандидата, което е в противоречие с публикуваните „Въпроси и 

отговори” по съответната процедура. 
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

19.  
ESF-1110-05-

10003 

Българска 

асоциация на 

професионалисти

те по здравни 

грижи 

196 563,20 

В Раздел IV “Oписание на проектното предложение”, т. 5.1.1 „Основни етапи и 

дейности по изпълнението на проектното  предложение” от Формуляра за 

кандидатстване се предвижда, Дейност „Провеждане на обучение по ключови 

компетенции”, да се извърши от кандидата. 

Съгласно Насоките за кандидатстване, т. 3.1.2 „Специфични изисквания за 

допустимост на кандидата”, когато се предвижда Кандидатът да предоставя 

обучения по ключови компетентности, следва да докаже опит в предоставянето 

на поне по едно аналогично обучение за всяка една от предходните две 

календарни години. Обученията следва да се посочат в Раздел I, т. 1.2.3 от 

Формуляра за кандидатстване. При невъзможност от страна на кандидата да 

докаже собствен опит, следва дейността по обучение и придобиване на умения 

по ключови компетентности да бъде възложена на изпълнител, съгласно реда, 

предвиден в ПМС 55/2007 г. или ЗОП и последващите им изменения. 

В Раздел I “Описание на кандидата”, т.1.2.3. „Опит в изпълнението на дейности, 

подобни на тези, включени в проектното предложение” от Формуляра 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” 

кандидатстване, Кандидатът не доказва опит в предоставянето на поне по едно 

аналогично обучение за всяка една от предходните две календарни години за 

ключова компетентност - „Обществени и граждански компетентности”, което е в 

противоречие с т. 3.1.2 „Специфични изисквания за допустимост на кандидата” 

от Насоките за кандидатстване. 
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

20.  
ESF-1110-05-

10004 

„Регионален 

център за 

развитие и 

усъвършенстване 

на човешки 

ресурси” ЕООД 

Лом 

79830,22 

В проектното предложение, Кандидатът е предвидил обучение за част от  

професия, професионално направление 762 „Социална работа и консултиране”, 

професия „Сътрудник социални дейности” с код 762020, специалност „Социална 

работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания” с код 7620202, 

която съгласно списъка на професиите за професионално образование и 

обучение (СППОО), утвърден със Заповед на Министъра на образованието, 

науката и младежта, е от трета квалификационна степен. 

Кандидатът е заложил хорариум от 300 учебни часа за предвиденото обучение, 

което е в противоречие с т. 3.1.4 „Дейности, допустими за финансиране” от 

Насоките за кандидатстване, където е записано, че при провеждане на обучения 

за придобиване на професионална квалификация, минималната 

продължителност на обученията за съответната квалификационна степен и/или 

част от професия следва да бъде не по-малка от посочената в чл. 5, ал.2. т.1 от 

ПМС 251/21.10.2009 г. Съгласно посоченото ПМС, за част от професия по трета 

квалификационна степен, минималния изискуем хорариум, следва да бъде не по-

малък от 600 учебни часа. 
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

21.  
ESF-1110-06-

08001 

Териториална 

организация на 

научно-

техническите 

139026, 49 

Съгласно чл. 16, ал.2 от ПМС 121/2007 г., към процедура BG051PO001-1.1.10 

„Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” са 

публикувани „Въпроси и отговори” на интернет страницата на Агенция по 

заетостта, които съгласно чл. 16, ал. 4 от ПМС 121/2007 г. са задължителни за 



 19 

№ 

Идентификаци

онен номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

съюзи - 

Велинград 

прилагане от Оценителната комисия. В публикуваните „Въпроси и отговори”, 

детайлно е  разяснено, че „Мотивационното обучение и разработването на 

индивидуални планове за професионално развитие и усъвършенстване” е 

дейност, която задължително следва да се възложи като външна услуга на 

изпълнител (организация, различна от Кандидата)”. В допълнение, съгласно т. 

3.1.5. Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ”, „Инструкция за попълване на бюджета” от 

Насоките за кандидастване – стр. 25 е видно, че „Разходи за мотивационно 

обучение на представителите на целевата група и разработване на планове за 

професионално развитие и усъвършенстване”, следва да бъдат предвидени като 

външна услуга, възложена на изпълнител. 

 В Раздел IV “Oписание на проектното предложение”, т. 5.1.1 „Основни етапи и 

дейности по изпълнението на проектното  предложение” от Формуляра за 

кандидатстване се предвижда, Дейност „Провеждане на мотивационно 

обучение”, да се извърши от кандидата, което е в противоречие с публикуваните 

„Въпроси и отговори” по съответната процедура. 
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

22.  
ESF-1110-06-

11002 

Математическа 

гимназия 

„Академик 

Кирил Попов” 

Пловдив 

190306,77 

Съгласно чл. 16, ал.2 от ПМС 121/2007 г., към процедура BG051PO001-1.1.10 

„Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” са 

публикувани „Въпроси и отговори” на интернет страницата на Агенция по 

заетостта, които съгласно чл. 16, ал. 4 от ПМС 121/2007 г. са задължителни за 

прилагане от Оценителната комисия. В публикуваните „Въпроси и отговори”, 

детайлно е  разяснено, че „Едно лице – представител на целевата група не може 

да премине повече от едно обучение по професионална квалификация, едно 

обучение по ключови компетентности и мотивационно обучение с разработване 

на план за професионално развитие и усъвършенстване.” 

В Раздел IV “Oписание на проектното предложение”, т. 5.1.1 „Основни етапи и 

дейности по изпълнението на проектното  предложение” от Формуляра 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” 

кандидатстване, по Дейност „Обучение по ключови компетентности”, 

Кандидатът предвижда в проектното предложение всички представители на 

целевата група да преминат обучения по следните ключови компетентности: 

„Математическа компетентност и основни знания в областта на природните 

науки и технологиите” и „Обществени и граждански компетентности”, което е в 

противоречие с публикуваните „Въпроси и отговори” по съответната процедура. 
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

23.  
ESF-1110-06-

11003 

ЦПО„Конфезерче

нти България“ 

към 

„Конфезерченти 

България” ООД. 

54089,08 

Съгласно чл. 16, ал.2 от ПМС 121/2007 г., към процедура BG051PO001-1.1.10 

„Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” са 

публикувани „Въпроси и отговори” на интернет страницата на Агенция по 

заетостта, които съгласно чл. 16, ал. 4 от ПМС 121/2007 г. са задължителни за 

прилагане от Оценителната комисия. В публикуваните „Въпроси и отговори”, 

детайлно е  разяснено, че „Мотивационното обучение и разработването на 

индивидуални планове за професионално развитие и усъвършенстване” е 

дейност, която задължително следва да се възложи като външна услуга на 

изпълнител (организация, различна от Кандидата)”. В допълнение, съгласно т. 

3.1.5. Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ”, „Инструкция за попълване на бюджета” от 

Насоките за кандидастване – стр. 25 е видно, че „Разходи за мотивационно 

обучение на представителите на целевата група и разработване на планове за 

професионално развитие и усъвършенстване”, следва да бъдат предвидени като 

външна услуга, възложена на изпълнител. 

 В Раздел IV “Oписание на проектното предложение”, т. 5.1.1 „Основни етапи и 

дейности по изпълнението на проектното  предложение” от Формуляра за 

кандидатстване се предвижда мотивационното обучение в Дейност 

„Организация и провеждане на обучение” да се извърши от кандидата, което е в 

противоречие с публикуваните „Въпроси и отговори” по съответната процедура. 
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. 

24.  
ESF-1110-06-

11006 

„ЗИ ТИ ЕМ 

Консулт“ ЕООД 
198 778,35 

В Раздел IV “Oписание на проектното предложение”, т. 5.1.1 „Основни етапи и 

дейности по изпълнението на проектното  предложение” от Формуляра за 

кандидатстване се предвижда обучения по ключова компетентност „Общуване 

на чужди езици” по Дейност „Провеждане на професионално обучение по 

професия, по част от професията, по ключови компетентности  № 2 и 

мотивационно обучение  на 75 безработни лица, регистрирани в Д»БТМарица » 

Пловдив”, да се извърши от кандидата. 

Съгласно Насоките за кандидатстване, т. 3.1.2 „Специфични изисквания за 

допустимост на кандидата”, когато се предвижда Кандидатът да предоставя 

обучения по ключови компетентности, следва да докаже опит в предоставянето 

на поне по едно аналогично обучение за всяка една от предходните две 

календарни години. Обученията следва да се посочат в Раздел I, т. 1.2.3 от 

Формуляра за кандидатстване. При невъзможност от страна на кандидата да 

докаже собствен опит, следва дейността по обучение и придобиване на умения 

по ключови компетентности да бъде възложена на изпълнител, съгласно реда, 

предвиден в ПМС 55/2007 г. или ЗОП и последващите им изменения. 

В Раздел I “Описание на кандидата”, т.1.2.3. „Опит в изпълнението на дейности, 

подобни на тези, включени в проектното предложение” от Формуляра за 

кандидатстване, Кандидатът не доказва опит в предоставянето на поне по едно 

аналогично обучение за всяка една от предходните две календарни години”, 

което е в противоречие с т. 3.1.2 „Специфични изисквания за допустимост на 

кандидата” от Насоките за кандидатстване. 
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

25.  
ESF-1110-07-

10001 

Професионална 

гимназия по 

стопанско 

92370,02 

В Раздел IV “Oписание на проектното предложение”, т. 5.1.1 „Основни етапи и 

дейности по изпълнението на проектното  предложение” от Формуляра за 

кандидатстване се предвижда обучения по ключови компетентности –
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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” 

управление 

администрация и 

услуги „Атанас 

Буров”-Силистра 

“Инициативност и предприемачество“ и „Дигитална компетентност“ по Дейност 

„Обучение за придобиване на умения по ключови компетентности, съгласно 

Европейската референтна рамка по ключови компетентности –“Инициативност 

и предприемачество“;  и „Дигитална компетентност“, да се извърши от 

кандидата. 

Съгласно Насоките за кандидатстване, т. 3.1.2 „Специфични изисквания за 

допустимост на кандидата”, когато се предвижда Кандидатът да предоставя 

обучения по ключови компетентности, следва да докаже опит в предоставянето 

на поне по едно аналогично обучение за всяка една от предходните две 

календарни години. Обученията следва да се посочат в Раздел I, т. 1.2.3 от 

Формуляра за кандидатстване. При невъзможност от страна на кандидата да 

докаже собствен опит, следва дейността по обучение и придобиване на умения 

по ключови компетентности да бъде възложена на изпълнител, съгласно реда, 

предвиден в ПМС 55/2007 г. или ЗОП и последващите им изменения. 

В Раздел I “Описание на кандидата”, т.1.2.3. „Опит в изпълнението на дейности, 

подобни на тези, включени в проектното предложение” от Формуляра за 

кандидатстване, Кандидатът не доказва опит в предоставянето на поне по едно 

аналогично обучение за всяка една от предходните две календарни години”, 

което е в противоречие с т. 3.1.2 „Специфични изисквания за допустимост на 

кандидата” от Насоките за кандидатстване. 
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

26.  
ESF-1110-08-

07003 

„Национална 

занаятчийска 

камара” 

93 297,45   

В Раздел IV “Oписание на проектното предложение”, т. 5.1.1 „Основни етапи и 

дейности по изпълнението на проектното  предложение” от Формуляра за 

кандидатстване се предвижда обучения по ключови компетентности –

“Инициативност и предприемачество“ и „Дигитална компетентност“ по Дейност 

„Обучение за придобиване на умения по ключови компетентности, съгласно 

Европейската референтна рамка по ключови компетентности –“Инициативност 

и предприемачество“;  и „Дигитална компетентност“, да се извърши от 
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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” 

кандидата. 

Съгласно Насоките за кандидатстване, т. 3.1.2 „Специфични изисквания за 

допустимост на кандидата”, когато се предвижда Кандидатът да предоставя 

обучения по ключови компетентности, следва да докаже опит в предоставянето 

на поне по едно аналогично обучение за всяка една от предходните две 

календарни години. Обученията следва да се посочат в Раздел I, т. 1.2.3 от 

Формуляра за кандидатстване. При невъзможност от страна на кандидата да 

докаже собствен опит, следва дейността по обучение и придобиване на умения 

по ключови компетентности да бъде възложена на изпълнител, съгласно реда, 

предвиден в ПМС 55/2007 г. или ЗОП и последващите им изменения. 

В Раздел I “Описание на кандидата”, т.1.2.3. „Опит в изпълнението на дейности, 

подобни на тези, включени в проектното предложение” от Формуляра за 

кандидатстване, Кандидатът не доказва опит в предоставянето на поне по едно 

аналогично обучение за всяка една от предходните две календарни години”, 

което е в противоречие с т. 3.1.2 „Специфични изисквания за допустимост на 

кандидата” от Насоките за кандидатстване. 
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

27.  
ESF-1110-08-

07005 
„ПЛАМ“ ЕООД 158 684,48 

В Раздел IV “Oписание на проектното предложение”, т. 5.1.1 „Основни етапи и 

дейности по изпълнението на проектното  предложение” от Формуляра за 

кандидатстване се предвижда обучения по ключова компетентност „Дигитална 

компетентност” и „Общуване на чужди езици” в Дейност „Обучение по 

професионална квалификация и ключови компетентности на 60 крайни 

бенефициенти”, да се извърши от кандидата. 

Съгласно Насоките за кандидатстване, т. 3.1.2 „Специфични изисквания за 

допустимост на кандидата”, когато се предвижда Кандидатът да предоставя 

обучения по ключови компетентности, следва да докаже опит в предоставянето 

на поне по едно аналогично обучение за всяка една от предходните две 

календарни години. Обученията следва да се посочат в Раздел I, т. 1.2.3 от 
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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” 

Формуляра за кандидатстване. При невъзможност от страна на кандидата да 

докаже собствен опит, следва дейността по обучение и придобиване на умения 

по ключови компетентности да бъде възложена на изпълнител, съгласно реда, 

предвиден в ПМС 55/2007 г. или ЗОП и последващите им изменения. 

В Раздел I “Описание на кандидата”, т.1.2.3. „Опит в изпълнението на дейности, 

подобни на тези, включени в проектното предложение” от Формуляра за 

кандидатстване, Кандидатът не доказва опит в предоставянето на поне по едно 

аналогично обучение за всяка една от предходните две календарни години, което 

е в противоречие с т. 3.1.2 „Специфични изисквания за допустимост на 

кандидата” от Насоките за кандидатстване. 
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

28.  
ESF-1110-09-

08001 

Сдружение 

„Академия БГ” 
147 253,46 

В проектното предложение Кандидатът е предвидил обучения за част от  

професия по следните професионални направления:  

 346 „Секретарски и административни офис дейности”, професия „Офис - 

мениджър” с код 346010, специалност „Бизнес - администрация” с код 

3460101;   

 344 „Счетоводство и данъчно облагане”, професия „Оперативен 

счетоводител” с код 344030, специалност „Оперативно счетоводство” с 

код 3440301; 

 343 „Финанси, банково и застрахователно дело”, професия „Финансист” с 

код 343010, специалност „Застрахователно и осигурително дело” с код 

3430102, 

които, съгласно списъка на професиите за професионално образование и 

обучение (СППОО), утвърден със Заповед на Министъра на образованието, 

науката и младежта, са от трета квалификационна степен. Кандидатът е заложил 

хорариум от 300 учебни часа за всяко едно от предвидените обучения, което е в 

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

кандидатстване, където е описано, че при провеждане на обучения за 

придобиване на професионална квалификация, минималната продължителност 

на обученията за съответната квалификационна степен и/или част от професия 

следва да бъде не по-малка от посочената в чл. 5, ал.2. т.1 от ПМС 

251/21.10.2009 г. Съгласно посоченото ПМС, за част от професия по трета 

квалификационна степен, минималния изискуем хорариум, следва да бъде не по-

малък от 600 учебни часа. 

Съгласно чл. 16, ал.2 от ПМС 121/2007 г., към процедура BG051PO001-1.1.10 

„Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” са 

публикувани „Въпроси и отговори” на интернет страницата на Агенция по 

заетостта, които съгласно чл. 16, ал. 4 от ПМС 121/2007 г. са задължителни за 

прилагане от Оценителната комисия. В публикуваните „Въпроси и отговори”, 

детайлно е  разяснено, че „Мотивационното обучение и разработването на 

индивидуални планове за професионално развитие и усъвършенстване” е 

дейност, която задължително следва да се възложи като външна услуга на 

изпълнител (организация, различна от Кандидата)”. В допълнение, съгласно т. 

3.1.5. Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ”, „Инструкция за попълване на бюджета” от 

Насоките за кандидастване – стр. 25 е видно, че „Разходи за мотивационно 

обучение на представителите на целевата група и разработване на планове за 

професионално развитие и усъвършенстване”, следва да бъдат предвидени като 

външна услуга, възложена на изпълнител. 

 В Раздел IV “Oписание на проектното предложение”, т. 5.1.1 „Основни етапи и 

дейности по изпълнението на проектното  предложение” от Формуляра за 

кандидатстване, се предвижда Дейност „Организиране и провеждане на 

мотивационно обучение” да се извърши от кандидата, което е в противоречие с 

публикуваните „Въпроси и отговори” по съответната процедура. 
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” 

29.  
ESF-1110-09-

15001 

ЦПО към 

„КАЛПАКОВ” 

ЕООД 

126 489, 22 

В Раздел IV “Oписание на проектното предложение”, т. 5.1.1 „Основни етапи и 

дейности по изпълнението на проектното  предложение” от Формуляра за 

кандидатстване се предвижда обучението по ключова компетентност 

„Обществени и граждански компетентности” по Дейност „Провеждане на 

обучения за придобиване на умения по ключови компетентности”, да се 

извърши от кандидата. 

Съгласно Насоките за кандидатстване, т. 3.1.2 „Специфични изисквания за 

допустимост на кандидата”, когато се предвижда Кандидатът да предоставя 

обучения по ключови компетентности, следва да докаже опит в предоставянето 

на поне по едно аналогично обучение за всяка една от предходните две 

календарни години. Обученията следва да се посочат в Раздел I, т. 1.2.3 от 

Формуляра за кандидатстване. При невъзможност от страна на кандидата да 

докаже собствен опит, следва дейността по обучение и придобиване на умения 

по ключови компетентности да бъде възложена на изпълнител, съгласно реда, 

предвиден в ПМС 55/2007 г. или ЗОП и последващите им изменения. 

В Раздел I “Описание на кандидата”, т.1.2.3. „Опит в изпълнението на дейности, 

подобни на тези, включени в проектното предложение” от Формуляра за 

кандидатстване, Кандидатът не доказва опит в предоставянето на поне по едно 

аналогично обучение за всяка една от предходните две календарни години, което 

е в противоречие с т. 3.1.2 „Специфични изисквания за допустимост на 

кандидата” от Насоките за кандидатстване. 
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост. 

30.  
ESF-1110-09-

15003 

„МАКС 

ИНОВЕЙШЪНС 

– МИ5“ ООД 

199 656,32 

Със заповед Заповед № 09-638/23.05.2012 г. на Министъра на образованието, 

науката и  младежта, се изменя списъка на професиите за професионално 

образование и обучение (СППОО), като в професионално направление 522 

„Електротехника и енергетика” отпада професия „Огняр” с код 522060, 

специалност „Огнярство” с код 5220601, първа квалификационна степен. 

В проектното предложение, Кандидатът предвижда обучение по професия 
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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” 

„Огняр” с код 522060, Специалност „Огнярство” - код 5220601, което не 

отговаря на изискванията, определение т. 3.1.4 „Дейности, допустими за 

финансиране” от Насоките за кандидатстване. 
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост. 

31.  
ESF-1110-18-

08001 

„ДУНАВСКИ  

ЦЕНТЪР ЗА 

ОБУЧЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ”, 

 

151 502,00 

В Раздел IV “Описание на проектното предложение”, т. 5.1.1 „Основни етапи и 

дейности по изпълнението на проектното  предложение” от Формуляра за 

кандидатстване, Кандидатът е предвидил в Дейност „Обучения за придобиване 

или повишаване на професионалната квалификация по част от професии” 

професионално обучение за част от професия, професионално направление 345 

„Администрация и управление”, професия „Икономист” с код 345120, 

специалност „Търговия” с код 3451202 и специалност „Икономика и 

мениджмънт” с код 3451204, като е посочил, че обученията са от втора 

квалификационна степен с продължителност от 300 учебни часа. 

Съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение 

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

младежта, професия „Икономист” с код 345120, специалност „Търговия” с код 

3451202 и специалност „Икономика и мениджмънт” с код 3451204 са от трета 

квалификационна степен.  

Кандидатът е заложил хорариум от 300 учебни часа за всяко едно от 

предвидените обучения, което е в противоречие с т. 3.1.4 „Дейности, допустими 

за финансиране” от Насоките за кандидатстване, където е записано, че при 

провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация, 

минималната продължителност на обученията за съответната квалификационна 

степен и/или част от професия следва да бъде не по-малка от посочената в чл. 5, 

ал.2. т.1 от ПМС 251/21.10.2009 г., а именно за част от професия по трета 

квалификационна степен, минималния изискуем хорариум от часове, следва да 

бъде не по-малко от 600 учебни часа. 
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.  
000001-e-

BG051PO001-

1.1.10 

АИКБ 

КОНСУЛТ 

ЕООД 

194599,36 

Съгласно чл. 16, ал.2 от ПМС 121/2007 г., към процедура BG051PO001-1.1.10 

„Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” са 

публикувани „Въпроси и отговори” на интернет страницата на Агенция по 

заетостта, които съгласно чл. 16, ал. 4 от ПМС 121/2007 г. са задължителни за 

прилагане от Оценителната комисия. В публикуваните „Въпроси и отговори”, 

детайлно е  разяснено, че „Мотивационното обучение и разработването на 

индивидуални планове за професионално развитие и усъвършенстване” е 

дейност, която задължително следва да се възложи като външна услуга на 

изпълнител (организация, различна от Кандидата)”. В допълнение, съгласно т. 

3.1.5. Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ”, „Инструкция за попълване на бюджета” от 

Насоките за кандидастване – стр. 25 е видно, че „Разходи за мотивационно 

обучение на представителите на целевата група и разработване на планове за 

професионално развитие и усъвършенстване”, следва да бъде предвиден като 

външна услуга, възложена на изпълнител. 

 В Раздел V “Методика и организация”, т. 5.1.1 „Основни етапи и дейности по 

изпълнението на проектното  предложение” от Формуляра за кандидатстване, се 

предвижда Дейност „Провеждане на мотивационно обучение и разработване на 

планове за професионално развитие и усъвършенстване” да се извърши от 

кандидата, което е в противоречие с публикуваните „Въпроси и отговори” по 

съответната процедура. 
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост. 

33.  
000002-e-

BG051PO001-

1.1.10 

ЕТ”Андела-Анна 

Трифонова” 
58216,24 

Съгласно чл. 16, ал.2 от ПМС 121/2007 г., към процедура BG051PO001-1.1.10 

„Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” са 

публикувани „Въпроси и отговори” на интернет страницата на Агенция по 

заетостта, които съгласно чл. 16, ал. 4 от ПМС 121/2007 г. са задължителни за 

прилагане от Оценителната комисия. В публикуваните „Въпроси и отговори”, 
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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” 

детайлно е  разяснено, че „Мотивационното обучение и разработването на 

индивидуални планове за професионално развитие и усъвършенстване” е 

дейност, която задължително следва да се възложи като външна услуга на 

изпълнител (организация, различна от Кандидата)”. В допълнение, съгласно т. 

3.1.5. Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ”, „Инструкция за попълване на бюджета” от 

Насоките за кандидастване – стр. 25 е видно, че „Разходи за мотивационно 

обучение на представителите на целевата група и разработване на планове за 

професионално развитие и усъвършенстване”, следва да бъдат предвидени като 

външна услуга, възложена на изпълнител. 

 В Раздел V “Методика и организация”, т. 5.1.1 „Основни етапи и дейности по 

изпълнението на проектното  предложение” от Формуляра за кандидатстване, се 

предвижда Дейност „.Провеждане на мотивационно обучение разработване на 

планове за професионално развитие и усъвършенстване” да се извърши от 

кандидата, което е в противоречие с публикуваните „Въпроси и отговори” по 

съответната процедура. 

В Раздел V “Методика и организация”, т. 5.1.1 „Основни етапи и дейности по 

изпълнението на проектното  предложение” от Формуляра за кандидатстване се 

предвижда обучения по ключови компетентности „Общуване на чужди езици” и  

„Дигитална компетентност” по Дейност „Провеждане на обучения за 

придобиване на умения по ключови компетентности”, да се извърши от 

кандидата. 

Съгласно Насоките за кандидатстване, т. 3.1.2 „Специфични изисквания за 

допустимост на кандидата”, когато се предвижда Кандидатът да предоставя 

обучения по ключови компетентности, следва да докаже опит в предоставянето 

на поне по едно аналогично обучение за всяка една от предходните две 

календарни години. Обученията следва да се посочат в Раздел I, т. 1.2.3 от 

Формуляра за кандидатстване. При невъзможност от страна на кандидата да 

докаже собствен опит, следва дейността по обучение и придобиване на умения 
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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” 

по ключови компетентности да бъде възложена на изпълнител, съгласно реда, 

предвиден в ПМС 55/2007 г. или ЗОП и последващите им изменения. 

В Раздел I “Описание на кандидата”, т.1.2.3. „Опит в изпълнението на дейности, 

подобни на тези, включени в проектното предложение” от Формуляра за 

кандидатстване, Кандидатът не доказва опит в предоставянето на поне по едно 

аналогично обучение за всяка една от предходните две календарни години, 

което е в противоречие с т. 3.1.2 „Специфични изисквания за допустимост на 

кандидата” от Насоките за кандидатстване. 
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост. 

 

          

Председател на Оценителна комисия: 

                      Ст. Данаилов /п/ 


