
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” 

 

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 15.04.2013г. 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 4 

(проектни предложения подадени в периода от 26.11.2012 г. до 25.01.2013 г.). 

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 23.04.2013г./, 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 23.04.2013г. 

Възражения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща), извън определения срок 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 4 (проектни предложения подадени в периода от 26.11.2012 г. до 25.01.2013 г.) 

 

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 

BG051PO001-

1.2.03-0990 

ЕВРОЛИНК ИНВЕСТ 

ЕООД 19889,36 

          Във Формуляра за електронно кандидатстване не са  попълнени Раздел ІV "Описание на 

проектното предложение", Раздел V "Методика и организация" и 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 процедира BG051PO001-1.2.03 – 

Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – 

Компонент II (стр.37).  

          Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно съответствие и 

допустимост”. 

2 

ESF-1203-01-

01089 

ХРАНАТА ВАВ 

ЕООД 18651,5 

          Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 

допустимост, тъй като е в противоречие с т. 3.1.4 от Насоките за кандидатстване .Във Формуляра 

за кандидатстване Раздел ІІІ „Допустимост на проектното предложение” е посочена 

продължителност на проекта 36 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 31.10.2014 г. (посочва се крайната дата, съгласно т. 3.1.4 

от Насоките)”, заложен в т. 7 от Таблицата за оценка на административното съответствие и 
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№ 

Идентификаци

онен номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

допустимостта, която е неразделна част от Насоките за кандидатстване по процедира 

BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност – Компонент II (стр.37).   

          Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно съответствие и 

допустимост”.  

3 

ESF-1203-01-

01090 

Н И Н АКТИВ 

КОНСУЛТ ЕООД 19999,98 

          Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 

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

кандидата” от Насоките за кандидатстване. Съгласно цитираната точка,  кандидатът трябва да е 

предприятие, създадено след приключване предоставянето на обучение и/или консултиране по 

Компонент І. Лицето, което представлява предприятието-кандидат не е включено в обучение 

и/или консултиране по процедура „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на 

самостоятелна стопанска дейност” - Компонент I. Не е приложена също Декларация свободна 

форма с посочен ЕИК от Насоките за кандидатстване по процедурата.   

          Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно съответствие и 

допустимост”. 

4 

ESF-1203-01-

11088 

БЕХОЛДЕР 

ЕВРОПА ЕООД 20000 

          Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 

допустимост, тъй като е в противоречие с т.3.2.1. ”Кандидатстване, при което документите се 

подават на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, каре "ВАЖНО" : 

"Не могат да бъдат изисквани допълнително Формуляр за кандидатстване (Приложение А), 

Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е 

представена изобщо." Подаденото в ДБТ проектно 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 НЯМА приложен Бюджет – 

Приложение Б1. Този 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-1203-02-

02018 

ЕТ ВИЯС-22 - 

СТОЯН СТОЯНЧЕВ 18312,32 

          Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 

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

кандидата” от Насоките за кандидатстване. Съгласно цитираната точка,  кандидатът трябва да е 

предприятие, създадено след успешно приключване на обучение и/или получаване на услуга 

консултиране по Компонент І. Лицето, което представлява предприятието-кандидат е преминало 

консултиране по процедура „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на 

самостоятелна стопанска дейност” - Компонент I  на 31.05.2012г. След извършена проверка в 
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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” 

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

предприятието се констатира, че кандидатът е предприятие регистрирано с фирмено дело 

№3625/1990г. и пререгистрирано в Търговския регистър на 20.01.2012г., което е преди датата на 

приключване на обучението и/или консултирането по Компонент І. Във Формуляра за 

кандидатстване не са предвидени дейности за информиране и публичност. Проектното 

предложение не отговаря на критерия:„Проектното предложение отговаря на изискванията за 

информиране и публичност, съгласно Ръководството за визиуализация 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 процедира BG051PO001-1.2.03 – Насърчаване стартирането на 

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

          Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно съответствие и 

допустимост”. 

6 

ESF-1203-06-

11099 

"Ка Ре Диа - И" 

ЕООД 13025,4 

          Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 

допустимост, тъй като е в противоречие с т.3.2.1. ”Кандидатстване, при което документите се 

подават на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, каре "ВАЖНО" : 

"Не могат да бъдат изисквани допълнително Формуляр за кандидатстване (Приложение А), 

Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е 

представена изобщо." Подаденото в ДБТ проектно 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 НЯМА приложена "Декларация 

на Кандидата" (Приложение Д1). Този 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”. 

7 

ESF-1203-06-

11114 

АМБАССАДОР 

ЕООД 20000 

          Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 

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

кандидата” от Насоките за кандидатстване.  

          Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 

допустимост, тъй като е и в противоречие с т.3.2.1. ”Кандидатстване, при което документите се 

подават на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, каре "ВАЖНО" : 

"Не могат да бъдат изисквани допълнително Формуляр за кандидатстване (Приложение А), 

Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е 

представена изобщо." Подаденото в ДБТ проектно предложение по процедурата за предоставяне 
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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 безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност” – Компонент ІІ НЯМА приложен Бюджет – 

Приложение Б1. Този документ е задължителен при кандидатстване и не може да бъде изискван 

допълнително от кандидата. Няма приложени електронен носител, всички приложения към 

Бюджет – Приложение Б1, приложените декларации са от друга Оперативна програма.  

          Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно съответствие и 

допустимост”. 

8 

ESF-1203-08-

01017 

ЕТ КАПИТАЛ 2012 - 

ТОДОР ЯНКОВ 20000 

          Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 

допустимост, тъй като е в противоречие с т.3.2.1. ”Кандидатстване, при което документите се 

подават на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, стр.31 /почернено/ : 

"Няма да бъдат приемани формуляри, написани на ръка и неподвързани". Подаденото в ДБТ 

проектно 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 - Приложение Б1 – Бюджет на проекта е написан на ръка. 

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 процедира BG051PO001-1.2.03 – 

Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – 

Компонент II (стр.37).  

          Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно съответствие и 

допустимост”. 

9 

ESF-1203-09-

12018 Валета - 6 20000 

          Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и 

допустимост, тъй като е в противоречие с т.3.2.1. ”Кандидатстване, при което документите се 

подават на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, каре "ВАЖНО" : 

"Не могат да бъдат изисквани допълнително Формуляр за кандидатстване (Приложение А), 

Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е 

представена изобщо." Подаденото в ДБТ проектно 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 НЯМА приложена Приложение 

Д1 Декларация на Кандидата както и „Формуляр за кандидатстване” (Приложение А) от пакета с  

Насоките за кандидатстване. Приложен е Формуляр за кандидатстване от друга процедура. Тези 
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№ 

Идентификаци

онен номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

документи са задължителни при кандидатстване и не могат да бъдат изисквани допълнително от 

кандидата. 

          Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно съответствие и 

допустимост”. 

10 

ESF-1203-18-

08009 

АНИ - КЕТЪРИНГ 

ЕООД 19996,24 

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

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

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

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

оценка на административното съответствие и допустимостта, която е неразделна част от 

Насоките за кандидатстване по процедира BG051PO001-1.2.03 – 

Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – 

Компонент II (стр.37).  

          Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно съответствие и 

допустимост”.  
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