
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: 11  

 

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 15.02.2013г. приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост на проектите предложения, подадени 

по процедура за подбор на проекти BG051PO001-1.2.03 „НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИВАНЕ 

НА САМОСТОЯТЕЛНАСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – КОМПОНЕНТ ІІ”, Сесия 2 

В изпълнение на чл.24, ал.5 на ПМС 121/31.05.2007 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 22.02.2013г./, 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 22.02.2013г. 

Възражения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща), извън определения срок за разглеждане или на 

друг адрес, няма да бъдат разглеждани. 

Информираме Ви, че съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата Договарящият орган НЕ уведомява писмено всеки 

един от отпадналите на този етап на оценка кандидати! 
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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”, Сесия 2 

 

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-

01020 

ЕТ „ОЛ 

ОПОРТЮНИТИ

С – ПАНАЙОТ 

ШИЛКОВ” 

19 518, 90 

Кандидатът не е използвал правилния Формуляр за кандидатстване за 

безвъзмездна финансова помощ (Приложение А), публикуван специално за 

съответната процедура за предоставяне на бездъзмездна 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. 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

2.  
ESF-1203-01-

01031 

„МЕСАРСКИ 

МАГАЗИНИ 

ЧАКЪРОВ” 

ЕООД 

19 995, 56 

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 процедура 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”. 

3.  
ESF-1203-01-

01044 

„ТНН 1001” 

ЕООД 
19 999, 20  

На кандидата е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-1203-01-01044/1 

от 09.11.2012 г., подписано от председателя на оценителната комисия, с което се 

изискват допълнителни 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”. 

Изисканите документи са: Приложение А6.1 от Общия бюджет на проекта – 

„Разходи за банкови такси” и Приложение А6.2 от Общия бюджет на проекта – 

„Разходи за разрешителни, лицензии и други такси, свързани със стартиране на 

дейността на предприятието”.  

След проверка от Оценителната комисия, е установено, че изпратеното писмо е 

върнато в Агенция по заетостта, поради отсъствие на кандидата от страната. 

Оценителната комисия е изпратила уведомителното писмо втори път и то 

отново е върнато поради същата причина.  

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”, поради непредставяне на изискания от 

оценителната комисия документ. 

4.  
ESF-1203-01-

01050 

„ВТ КАПИТАЛ” 

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 приложеният 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 



 4 

№ 

Идентификаци

онен номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

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 процедура 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, горепосоченият 

документ е задължителен при кандидатстване и не може да бъде изискван 

допълнително от кандидата. 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

5.  
ESF-1203-01-

04011 

„ОРГАНАЙЗЕР” 

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 25.07.2012 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 – 

05.04.2012 г. 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. 

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” 

6.  
ESF-1203-01-

04021 

„НИКОЛОВИ 

СН” ЕООД 
19 964, 92 

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 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, 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”. 

7.  
ESF-1203-01-

04022 

„АН РЕСПЕКТ” 

ЕООД 
19 481, 00 

Лицето, което представлява предприятието-кандидат не е преминало успешно 

обучение и/или консултиране в рамките на процедура „Насърчаване 

стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” – 

Компонент I. 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. 
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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”. 

8.  
ESF-1203-01-

07012 

„КРЕОБАЛ 

(ЛУНАЛЕКС)” 

ЕООД 

20 000, 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 IІ, но към проектното 

предложение не е приложена Декларация на кандидата – Приложение Д1. 

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 „Насърчаване 

стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” - 

Компонент II. 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

9.  
ESF-1203-01-

07017 

„МИЛЕФ 

КОНСУЛТ” 

ЕООД 

12 151, 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, 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 

задължителната, съгласно Насоките за кандидатстване, допустима дейност: 

„Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия 
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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” 

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 

процедура 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”. 

10.  
ESF-1203-01-

07020 

„ПЕГАС 8687” 

ЕООД 
19 985, 63 

Кандидатът е посочил във Формуляра за кандидатстване, продължителност на 

проекта 18 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”. 

Проектното предложение не отговаря на критерия: „Продължителността на 

проекта е най-малко 3 месеца и не надвишава 12 месеца и дейностите 

приключват не по-късно от 31.10.2014г.”, заложен в т. 7 от Таблицата за оценка 

на административното съответствие и допустимостта, която е неразделна част от 

Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-1.2.03 – „Насърчаване 

стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” – 

Компонент II (стр. 37). 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, заложени в Насоките за кандидатстване по 

процедурата. 

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”. 

11.  
ESF-1203-01-

07021 

„ВИ ЕНД БИ 

МЕТАЛ 

ТРЕЙДИНГ” 

ЕООД 

20 000, 00 

Във Формуляра за кандидатстване не е попълнен Раздел VІ „Устойчивост”. 

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 процедура BG051PO001-1.2.03 – „Насърчаване 

стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – 

Компонент II” (стр.37). 

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 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, 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”. 

12.  
ESF-1203-01-

07026 

„ИНТЕРДЖИ 

2000” ЕООД 
19 974, 06 

Кандидатът е представил в оригинал и едно копие проектното си предложение 

по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
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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” 

BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на 

самостоятелна стопанска дейност” – Компонент ІІ, 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, 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”. 

13.  
ESF-1203-01-

07030 

„МОНТЕСОРИ 

РАБОТИЛНИЦА

” ЕООД 

19 361, 86 

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 IІ, но към проектното 

предложение не е приложена Декларация на кандидата – Приложение Д1. 

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 „Насърчаване 

стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска 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” 

Компонент II. 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

14.  
ESF-1203-01-

11033 

„МАКС-Ф” 

ЕООД 
20 000, 00 

Кандидатът е посочил във Формуляра за кандидатстване, продължителност на 

проекта 42 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”. 

Проектното предложение не отговаря на критерия: „Продължителността на 

проекта е най-малко 3 месеца и не надвишава 12 месеца и дейностите 

приключват не по-късно от 31.10.2014г.”, заложен в т. 7 от Таблицата за оценка 

на административното съответствие и допустимостта, която е неразделна част от 

Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-1.2.03 – „Насърчаване 

стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” – 

Компонент II (стр. 37). 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, заложени в Насоките за кандидатстване по 

процедурата. 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

15.  
ESF-1203-01-

11039 

„СОНАР ПЛЮС” 

ЕООД 
19 968, 72 

Кандидатът е посочил във Формуляра за кандидатстване, продължителност на 

проекта 42 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 
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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” 

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

Проектното предложение не отговаря на критерия: „Продължителността на 

проекта е най-малко 3 месеца и не надвишава 12 месеца и дейностите 

приключват не по-късно от 31.10.2014г.”, заложен в т. 7 от Таблицата за оценка 

на административното съответствие и допустимостта, която е неразделна част от 

Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-1.2.03 – „Насърчаване 

стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” – 

Компонент II (стр. 37). 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, заложени в Насоките за кандидатстване по 

процедурата. 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

16.  
ESF-1203-01-

11045 
„НИБЕЛ” ЕООД 19 991, 69 

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 процедура BG051PO001-1.2.03 – 

„Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска 

дейност” – Компонент II (стр.37). 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, заложени в Насоките за кандидатстване по 

процедурата. 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

17.  
ESF-1203-02-

02012 

„РАТ 2012” 

ЕООД 
19 473,12 

Лицето, което представлява предприятието-кандидат е включено в консултиране 

по процедура „Насърчаване стартирането на проекти за развиване 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” 

самостоятелна стопанска дейност” - Компонент I на 30.06.2012 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 кандидата, преди датата на включване в консултиране – 

27.02.2012г. 

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 се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

18.   
ESF-1203-02-

02038 

ЕТ „МАСТЕР 07-

ВАСИЛ 

ПЕНЧЕВ” 

 

Кандидатът е представил 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 са приложени 

Формуляр за кандидатстване (Приложение А),  Бюджет – Приложение Б1 

листа/страницата с Общия бюджет и Декларация на кандидата 

(Приложение Д1). 
Съгласно т.3.2.1.”Кандидатстване, при което документите се подават на ръка в 

ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, горепосочените 

документи са задължителни при кандидатстване и не могат да бъдат изисквани 

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 
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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” 

стопанска дейност” – Компонент ІІ.  

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

19.  
ESF-1203-03-

02076 

ЕТ 

„УНИВЕРСАЛЕ

Н ЕКСПОРТ-

ИВАЙЛО 

ТОДОРОВ” 

20 000,00 

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 ІІ, но към проектното 

предложение не са приложени Бюджет – Приложение Б1 листа/страницата с 

Общия бюджет и Декларация на кандидата (Приложение Д1). 
Съгласно т.3.2.1.”Кандидатстване, при което документите се подават на ръка в 

ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, горепосочените 

документи са задължителни при кандидатстване и не могат да бъдат изисквани 

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”. 

20.  
ESF-1203-03-

14010 

„АТАНАС 

МИРЧЕВ – 

КАМЕНОДЕЛСТ

ВО” ЕООД 

20 000, 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 ІІ, 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, горепосоченият 
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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” 

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”. 

21.  
ESF-1203-04-

01021 

„АНГЕЛОВ-

КОНСУЛТ 

ПЛЮС” ЕООД 

15 440, 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. 

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 процедура 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”. 

22.  ESF-1203-04- „ЕТНОРАЙ – 20 000, 00 Във Формуляра за кандидатстване не е попълнен Раздел ІІ „Екип за организация 
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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” 

02003 ТРЯВНА” ЕООД 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 процедура 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”. 

23.  
ESF-1203-04-

02006 

„ДОНЧЕВ БМФ” 

ЕООД 
19 898, 20 

На кандидата е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-1203-04-02006/1 

от 07.11.2012 г., подписано от председателя на оценителната комисия, с което се 

изискват допълнителни 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, е установено, че кандидатът не е 

представил изискуемите с уведомителното писмо: Приложение Б2 – „Планирани 

източници на финансиране”, Приложение Б4 – „Технически спецификации”, 

коректно попълнена Декларация на кандидата – Приложение Д1, Декларация, че 

кандидатът не е предприятие в затруднение – Приложение Д2, Декларация 

относно статута по ЗДДС – Приложение Д3, Декларация за получени 

минимални помощи – Приложение Д6, Декларация в свободна форма с посочен 

ЕИК, Електронен носител с Формуляр за кандидатстване – Приложение А, 

Бюджет на проекта – Приложение Б1, „Планирани източници на финансиране” – 

Приложение Б2, Автобиографии на екипа за организации и управление – 

Приложение Г. 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”, поради непредставяне на изисканите 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” 

оценителната комисия документи. 

24.  
ESF-1203-04-

11032 

„ДЕВА М – 2012” 

ЕООД 
19 998, 25 

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 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”. 

25.  
ESF-1203-05-

04008 
„ПАМА” ЕООД 4 044, 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 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 в 

ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, горепосоченият 

документ е задължителен при кандидатстване и не може да бъде изискван 

допълнително от кандидата. 

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

3.1.2 от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне 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” 

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”. 

26.  
ESF-1203-06-

08017 

„НАТУРАЛНО” 

ЕООД 
19 962, 17 

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 процедура 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-

08019 

ЕТ „ЕЛИАТА - 

ПАВЛИНА 

НЕДЯЛКОВА” 

20 000, 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 
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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” 

самостоятелна стопанска дейност” – Компонент ІІ, но към проектното 

предложение не е използван правилният Формуляр за кандидатстване 

(Приложение А), публикуван специално за съответната процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 
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”. 

28.  
ESF-1203-06-

08020 

ЕТ „ЗАЛИХЕ 

ИМАМОВА” 
20 000, 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 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 в 

ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, горепосоченият 

документ е задължителен при кандидатстване и не могже 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 
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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” 

стопанска дейност” – Компонент ІІ.  

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

29.  
ESF-1203-06-

08022 

ЕТ „ДЕЦИАНА 

2012 - ЕЛЕНА 

ПЕНЬОВА” 

19 100, 00 

На кандидата е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP1203-06-08022/1 

от 07.11.2012 г., подписано от председателя на оценителната комисия, с което се 

изискват допълнителни 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, е установено, че кандидатът не е 

представил следния изискуем с Уведомителното писмото документ: 

Приложение Б4 „Форма за представяне на технически спецификации за 

оборудване по проекти”. 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”, поради непредставяне на изисканата от 

оценителната комисия информация. 

30.  
ESF-1203-06-

08026 

ЕТ „РАДКА 

НЕКЕЗОВА” 
19 975, 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 процедура BG051PO001-1.2.03 – 

„Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска 

дейност” – Компонент II (стр.37). 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, заложени в Насоките за кандидатстване по 

процедурата. 

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”. 

31.  
ESF-1203-06-

08027 

„ФЛЕКСИ 

ПРИНТ” ООД 
19 998, 74 

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 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, 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”. 

32.  
ESF-1203-06-

08029 

ЕТ 

„ЗОВЕДИМАР - 

ЗОРКА ВЕЧЕВА” 

16 527, 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”. 

Проектното предложение не отговаря на критерия: „Продължителността на 

проекта е най-малко 3 месеца и не надвишава 12 месеца и дейностите 

приключват не по-късно от 31.10.2014г.”, заложен в т. 7 от Таблицата за оценка 
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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” 

на административното съответствие и допустимостта, която е неразделна част от 

Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-1.2.03 – „Насърчаване 

стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” – 

Компонент II (стр. 37). 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, заложени в Насоките за кандидатстване по 

процедурата. 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

33.  
ESF-1203-06-

08031 

ЕТ „ТОДОР 

ПОПОВ – 2012” 
11 410, 93 

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 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”. 

34.  
ESF-1203-06-

08033 

„АРТ 

ОРНАМЕНТ” 

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 
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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” 

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 процедура BG051PO001-1.2.03 – 

„Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска 

дейност” – Компонент II (стр.37). 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, заложени в Насоките за кандидатстване по 

процедурата.  

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

35.  
ESF-1203-06-

11018 

ЕТ „ДАР - 

ЙОРДАНА 

ПОПОВА” 

9 800, 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 процедура BG051PO001-1.2.03 – 

„Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска 

дейност” – Компонент II (стр.37). 

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 
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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” 

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 

процедура 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 не е заложил в проектното си предложение дейности за 

информиране и публичност. 

Съгласно Насоките за кандидатстване всеки бенефициент е длъжен да 

информира обществеността относно помощта, получена от европейските 

фондове. Съгласно каре „Важно” на стр. 18 от Насоките за кандидатстване 

„всеки кандидат следва да предвиди в проектното предложение изработването 

на табела за информиране на обществеността, относно полученото безвъзмездно 

финансиране... и самозалепващи се стикери с логото на Европейския съюз и 

Европейския социален фонд...”. 

Проектното предложение не отговаря на критерия: „Проектното предложение 

отговаря на изискванията за информиране и публичност, съгласно 

Ръководството за визуализация и публичност – Приложение З от Насоките за 

кандидатстване”, заложен в т. 13 от Таблицата за оценка на административното 

съответствие и допустимостта, която е неразделна част от Насоките за 

кандидатстване по процедура 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”. 

36.  
ESF-1203-06-

11019 

„КОПАРАНСКА

” ЕООД 
15 512, 61 

Кандидатът е представил в оригинал и едно копие проектното си предложение 

по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
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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” 

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 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”. 

37.  
ESF-1203-06-

11029 

„ЛОПИ 10” 

ЕООД 
19 994, 35 

На кандидата е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-1203-06-11029/1 

от 14.11.2012 г., подписано от председателя на оценителната комисия, с което се 

изискват допълнителни 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, е установено, че кандидатът не е 

представил изискуемите с Уведомителното писмото: Приложение Б2 – 

„Планирани източници на финансиране”, Автобиография на Кунчо Въжоров, 

член на екипа за организация и управление и Електронен носител с „Формуляр 

за кандидатстване” – Приложение А, „Бюджет на проекта” – Приложение Б1, 

„Планирани източници на финансиране” – Приложение Б2, Автобиографии на 

екипа за организации и управление – Приложение Г. 

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”, поради непредставяне на изисканите от 

оценителната комисия документи. 

38.  
ESF-1203-06-

11035 

„АНТОН-М” 

ЕООД 
20 000, 00 

Във Формуляра за кандидатстване не са попълнени раздели: V. „Методика и 

организация” и VІ. „Устойчивост”. 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 

процедура 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”. 

39.  
ESF-1203-06-

11039 

„ВИА ФУУД” 

ЕООД 
19 999, 90 

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 

процедура 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 
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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”. 

40.  
ESF-1203-06-

16024 

„МАРМАРА 

2012” ЕООД 
19 998, 28 

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 процедура BG051PO001-1.2.03 – 

„Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска 

дейност” – Компонент II (стр.37). 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, заложени в Насоките за кандидатстване по 

процедурата. 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

41.  
ESF-1203-06-

16027 

„ПРИНЦЕСА – 

СК” ЕООД 
18 065, 10 

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 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, 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 
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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” 

стопанска дейност” – Компонент ІІ.  

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

42.  
ESF-1203-09-

12006 

ЕТ „ДАЛИЯ 2010 

- ПЕТЯ 

ХРИСТОВА” 

19 749, 13 

Лицето, което представлява предприятието-кандидат не е преминало успешно 

обучение и/или консултиране в рамките на процедура „Насърчаване 

стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” – 

Компонент I. 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. 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

43.  
ESF-1203-09-

12010 

„ДЖЪСТ ЕМ” 

ЕООД 
19 971, 00 

На кандидата е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-1203-09-12010/1 

от 13.11.2012 г., подписано от председателя на оценителната комисия, с което се 

изисква допълнителни 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 Б2 – „Планирани 
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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” 

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”. 

44.  
ESF-1203-18-

08003 

„АВТО КРАКРА” 

ЕООД 
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, 

„Продължителността на договор по настоящата процедура за предоставяне на 

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

Проектното предложение не отговаря на критерия: „Продължителността на 

проекта е най-малко 3 месеца и не надвишава 12 месеца и дейностите 

приключват не по-късно от 31.10.2014г.”, заложен в т. 7 от Таблицата за оценка 

на административното съответствие и допустимостта, която е неразделна част от 

Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-1.2.03 – „Насърчаване 

стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” – 

Компонент II (стр. 37). 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, заложени в Насоките за кандидатстване по 

процедурата. 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

45.  
ESF-1203-18-

08005 

ЕТ „ВЕСКО 

СОКОЛОВ – 

САЙРЪС” 

19 728, 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 
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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” 

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”. 

Проектното предложение не отговаря на критерия: „Продължителността на 

проекта е най-малко 3 месеца и не надвишава 12 месеца и дейностите 

приключват не по-късно от 31.10.2014г.”, заложен в т. 7 от Таблицата за оценка 

на административното съответствие и допустимостта, която е неразделна част от 

Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-1.2.03 – „Насърчаване 

стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” – 

Компонент II (стр. 37). 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост, заложени в Насоките за кандидатстване по 

процедурата. 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

46.  
BG051PO001-

1.2.03-0571 

„ЛИКОНТ” 

ЕООД 
19 347, 34 

Лицето, което представлява предприятието-кандидат е включено в консултиране 

по процедура „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на 

самостоятелна стопанска дейност” - Компонент I на 10.04.2012 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 – 

12.03.2012 г. 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 
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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. 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

 

          

 

 


