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ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място” 
 

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ 
BG051PO001-1.1.13 „НОВО РАБОТНО МЯСТО” 

 
На 23.04.2013 г. приключи оценката от етап Административно съответствие и допустимост на проектите предложения, подадени 
по процедура за подбор на проекти BG051PO001-1.1.13 – „Ново работно място”. 
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 30.04.2013г./, на следния адрес: 

 
Процедура: BG051PO001-1.1.13 – „Ново работно място” 

Възражение във връзка с проектно предложение № ESF-1113-_ _-_ _ _ _ _ 
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 30.04.2013г. 
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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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. 

 
 

 
№ 

Идентификационен 
номер на 

проектното 
предложение 

Кандидат - 
наименование Основания за отпадане на проектното предложение 

1.  BG051PO001-
1.1.13-0459 

„Ай Еф Джи Лизинг” 
АД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 
съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 3.1.4 „Допустими 
проекти: проекти, за които може да се кандидатства” от Насоките за 
кандидатстване. 

По проектното предложение кандидатът е предвидил професионално 
обучение по професия „Финансов консултант” с код 24125008. Посоченото 
обучение не фигурира в Списъка на професиите за професионално образование и 
обучение, утвърден със Заповед № РД 09-638/ 23.05.2012 на Министъра на 
образованието, науката и младежта. 

Съгласно т. 3.1.4 от Насоките за кандидатстване обученията за 
придобиване на професионална квалификация, минималната продължителност 
на обученията за съответната квалификационна степен и/или част от професия, 
следва да са съобразени със Закона за професионалното образование и обучение. 
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална 
квалификация се удостоверява с съответния документ - свидетелство за 
професионална квалификация, а за завършено професионално обучение за 
придобиване на квалификация по част от професията, се издава удостоверение за 
професионално обучение. В съответствие с Раздел I.  
„Професии и степени на професионална квалификация”, чл. 6, ал. (1) от ЗПОО, 
професионалното обучение и професионалното образование се осъществяват по 
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професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално 
образование и обучение.   

   В Бюджета на проекта – приложение Б1, както и в лист А 1.3, 
приложение към Общия Бюджет „Възнаграждения на безработни младежи до 
29-годишна възраст, включени в заетост при работодател за период от 6 до 12 
месеца” кандидатът е предвидил средства за възнаграждения на целевата група, 
но във Формуляра за кандидатстване не е посочена такава дейност. Съгласно т. 
3.1.4 предоставяне на средства в размер на минималния осигурителен доход за 
съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии 
за съответната година, както и дължимите от работодателя осигурителни 
плащания към които се отнася разкритото работно място за период от 6 до 12 
месеца на работодатели, за наемането на успешно завършилите обучението лица 
е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ. 

2.  BG051PO001-
1.1.13-0460 

„Асоциация на 
докторантите в 

България”  

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 
съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 3.1.4 „Допустими 
проекти: проекти, за които може да се кандидатства” от Насоките за 
кандидатстване. 

По проектното предложение кандидатът е предвидил професионално 
обучение по професия "Изготвяне и управление на Европейски проекти и 
програми свързани с научно-изследователска и развойна дейност" и обучение за 
придобиване на умения за комуникация и водене на кореспонденция, съставяне, 
придвижване и архивиране на документация,  разпространение на информация 
по електронни и други канали, което Кандидаът го е квалифицарал като обучене 
по професионална квалификация. Посочените обучения от Кандидата, като 
обучения по професинална квалификация, не фигурират в Списъка на 
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професиите за професионално образование и обучение (СППОО), утвърден със 
Заповед № РД 09-638/23.05.2012 на Министъра на образованието, науката и 
младежта.  

Съгласно т. 3.1.4 от Насоките за кандидатстване обученията за 
придобиване на професионална квалификация, минималната продължителност 
на обученията за съответната квалификационна степен и/или част от професия, 
следва да са съобразени със Закона за професионалното образование и обучение. 
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална 
квалификация се удостоверява с съответния документ - свидетелство за 
професионална квалификация, а за завършено професионално обучение за 
придобиване на квалификация по част от професията, се издава удостоверение за 
професионално обучение. В съответствие с Раздел I.  
„Професии и степени на професионална квалификация”, чл. 6, ал. (1) от ЗПОО, 
професионалното обучение и професионалното образование се осъществяват по 
професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално 
образование и обучение.   

3.  BG051PO001-
1.1.13-0466 „Екострой” ООД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 
съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 3.2.2 Електронно 
кандидатстване и т. 3.3 от Насоките за кандидатстване - Таблица за оценка на 
административното съответствие и допустимостта, Раздел І - Критерии за 
административно съответствие и допустимост на проектното предложение, 
критерии 12. „Попълнени са всички раздели на Формуляра за кандидатстване 
(Приложение А)”. 

По проектното предложение кандидатът не е попълнил Раздел II: Екип за 
организация и управление” от Формуляра за кандидатстване и не е приложил 
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автобиографии за екип за организация и управление на проекта. 
Съгласно т. 3.2.2 и по-конкретно Четвърта подстраница: II. Екип за 
организация и управление от Насоките за кандидатстване при подаването на 
формуляра за електронно кандидатстване, кандидатът е длъжен да сформира и 
представи екип за организация и управление на проекта. Заедно с формуляра за 
електронно кандидатстване кандидатът представя и сканирани копия на 
автобиографиите на екипа за организация и управление на проекта и обучаващия 
екип -ако е приложимо (Приложение Г1). 

4.  ESF-1113-01-01004 „Картел 97” ООД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 
съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с  т. 2.2.1 „Размер на 
безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване.  

В проектното предложение кандидатът е предвидил да извърши 
професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професия 
„Охранител” с  код 861010, специалност „Физическа охрана на обекти” с код 
8610103, като го е посочил като професия по първа квалификационна степен и 
съответно за част от професия по първа квалификационна степен е предвидил 
продължителност от 200 учебни часа. Съгласно Списъка на професиите за 
професионално образование и обучение (СППОО), утвърден със Заповед № РД 
09-638/23.05.2012 на Министъра на образованието, науката и младежта, 
посоченото обучение по специалност „Физическа охрана на обекти” е от трета 
квалификационна степен. По настоящата схема за трета квалификационна 
степен е допустимо обучение единствено за част от професия по трета 
квалификационна степен, за която продължителността е не по-малка от 600 
учебни часа. Също така Кандидатът е предвидил обучение по част от професия 
„Монтьор на транспортна техника” с код 525020, специалност  
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„Автотранспортна техника” с код 5250201, за което е предвидил 
продължителност от 200 учебни часа.  Съгласно СППОО, посоченото обучение 
по специалност „Автотранспортна техника” е от втора квалификационна степен, 
за която продължителността е не по-малка от 300 учебни часа. 

5.  ESF-1113-01-01018 
„Електроенергиен 

Системен Оператор” 
ЕАД  

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” и  т. 3.1.4 „Допустими проекти: 
проекти, за които може да се кандидатства” от Насоките за кандидатстване. 
           1. По проекта кандидатът е предвидил да извърши обучение за 
придобиване на професионална квалификация по професия „Оператор 
електрическа подстанция” (код по НКПД: 3131 3019), чрез ЦПО към 
„Електроенергиен Системен Оператор” ЕАД. В съответствие с чл. 22., ал. (7) от 
ЗПОО, ЦПО към „ЕСО” ЕАД следва да притежава лицензия от НАПОО. Вместо 
лицензия от НАПОО Кандидатът е приложил заповед РД 16268/18.03.2009 г. на 
Министъра на Икономиката и енергетиката, съгласно която Центърът за 
професионална квалификация към „Електроенергиен системен оператор” ЕАД – 
гр. София е упълномощен от Министъра на Икономиката и енергетиката да 
провежда обучение и изпити за квалификационна група по Правилник за 
безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и 
топлофикационни централи и по електрически мрежи. Направена е служебна 
проверка в регистъра на ЦПО с активна лиценция към НАПОО и е констатирано, 
че кандидатът не притежава такава.   

2. По проекта кандидатът е предвидил да проведе обучение за 
придобиване на професионална квалификация по професия „Оператор 
електрическа подстанция” (код по НКПД: 3131 3019). Посоченото обучение не 
фигурира в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, 
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утвърден със Заповед № РД 09-638/ 23.05.2012 на Министъра на образованието, 
науката и младежта. 

Съгласно т. 3.1.4 от Насоките за кандидатстване обученията за 
придобиване на професионална квалификация, минималната продължителност 
на обученията за съответната квалификационна степен и/или част от професия, 
следва да са съобразени със Закона за професионалното образование и обучение. 
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална 
квалификация се удостоверява с съответния документ - свидетелство за 
професионална квалификация, а за завършено професионално обучение за 
придобиване на квалификация по част от професията, се издава удостоверение за 
професионално обучение. В съответствие с Раздел I.  
„Професии и степени на професионална квалификация”, чл. 6, ал. (1) от ЗПОО, 
професионалното обучение и професионалното образование се осъществяват по 
професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално 
образование и обучение.   

6.  ESF-1113-01-01050 "Ранина" ООД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 
съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 3.1.4 „Допустими 
проекти: проекти, за които може да се кандидатства” от Насоките за 
кандидатстване. 

В проектното предложение Кандидатът е предвидил да извърши обучение 
на 2 лица по професия „Огняр” с код 522060, специалност „Огнярство” с код 
5220601, като го е посочил като професия по първа квалификационна степен. 

Посоченото обучение не фигурира в Списъка на професиите за 
професионално образование и обучение, утвърден със Заповед № РД 09-638/ 
23.05.2012 на Министъра на образованието, науката и младежта. 
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Съгласно т. 3.1.4 от Насоките за кандидатстване обученията за 
придобиване на професионална квалификация, минималната продължителност 
на обученията за съответната квалификационна степен и/или част от професия, 
следва да са съобразени със Закона за професионалното образование и обучение. 
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална 
квалификация се удостоверява с съответния документ - свидетелство за 
професионална квалификация, а за завършено професионално обучение за 
придобиване на квалификация по част от професията, се издава удостоверение за 
професионално обучение. В съответствие с Раздел I.  
„Професии и степени на професионална квалификация”, чл. 6, ал. (1) от ЗПОО, 
професионалното обучение и професионалното образование се осъществяват по 
професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално 
образование и обучение.   

7.  ESF-1113-01-01058 "Ренюабъл 
Инженеринг" ЕООД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 
съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 2.2.1 „Размер на 
безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване. 

В проектното предложение Кандидатът е предвидил да извърши обучение 
за придобиване на професионална квалификация по част от професията 
„Електроинженер”,  специалност „Електробезопасност при монтаж и 
експлоатация на фотоволтаични системи”, като го е посочил като професия по 
първа квалификационна степен и съответно за част от професия по първа 
квалификационна степен е предвидил продължителност от 200 учебни часа.   

Посоченото обучение не фигурира в Списъка на професиите за 
професионално образование и обучение, утвърден със Заповед № РД 09-638/ 
23.05.2012 на Министъра на образованието, науката и младежта. 
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Съгласно т. 3.1.4 от Насоките за кандидатстване обученията за 
придобиване на професионална квалификация, минималната продължителност 
на обученията за съответната квалификационна степен и/или част от професия, 
следва да са съобразени със Закона за професионалното образование и обучение. 
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална 
квалификация се удостоверява с съответния документ - свидетелство за 
професионална квалификация, а за завършено професионално обучение за 
придобиване на квалификация по част от професията, се издава удостоверение за 
професионално обучение. В съответствие с Раздел I.  
„Професии и степени на професионална квалификация”, чл. 6, ал. (1) от ЗПОО, 
професионалното обучение и професионалното образование се осъществяват по 
професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално 
образование и обучение.   

8.  
ESF-1113-01-01062 

 

СНЦ „Политологичен 
център” 

 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 
съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 3.2.1 от Насоките за 
кандидатстване. 

При необходимост, Оценителната комисия може писмено да изисква 
представяне на документи или пояснителна информация, които са изискуеми по 
настоящата процедура. Непредставянето на изисканите документи или 
пояснителна информация в посочения от Оценителната комисия срок, може да 
доведе до отхвърляне на проекта на етап „Оценка на административното 
съответствие и допустимостта”. 

С писмо изх. № ESFP-1113-01-01062/1 от 06.03.2013 г. е изискано от 
Кандидата да предостави следните документи: 

1. Копие от съдебното решение за регистрация или Учредителния акт  -  
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Заверени с печат „Вярно с оригинала”; 
2. Удостоверение за актуално състояние от кандидата, издадено не по-

рано от 3 месеца преди крайната дата на кандидатстване - копие, заверено от 
кандидата с подпис и текст „Вярно с оригинала”; 

3. Копие от регистрацията по БУЛСТАТ, заверено от кандидата с 
подпис и текст “Вярно с оригинала”; 

4. Копие от финансов отчет за 2010 г. и 2011 г. финансова година, 
заверено от кандидата с подпис и текст “Вярно с оригинала”. 

Кандидатът не е представил изисканите от Оценителната комисия 
допълнително документи в регламентирания срок от 5 /пет/ работни дни, от 
датата на получаване на писмото. 

9.  
ESF-1113-01-04001 

 
„3САТ “ ЕООД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 
съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 2.2.1 „Размер на 
безвъзмездната финансова помощ” и  т. 3.1.4 „Допустими проекти: проекти, за 
които може да се кандидатства” от Насоките за кандидатстване. 

По проектното предложение, кандидатът е предвидил да извърши 
обучение по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” по 
английски език, като е предвидил обучението да е с продължителност не по 
малка от 45 учебни часа. В съответствие с т. 2.2.1 и т. 3.1.4 от Насоките за 
кандидатстване, минималната продължителност  за обучения по ключова 
компетентност 2 следва да бъде не по-малка от 100 учебни часа. 
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10.  ESF-1113-01-07019 Дирекция на музеите –
Копривщица 

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” и Раздел ІI.3. „Специфични критерии 
за допустимост на кандидата (съгласно т. 3.1.2. от Насоките за кандидатстване)”, 
т. 3 „Кандидатът не може да бъде държавна/централна и/или териториална и/или 
общинска администрация” от Таблица за оценка на административното 
съответствие и допустимостта. 

Кандидатът Дирекция на музеите – Копривщица е специализирана 
териториална администрация, съгласно чл. 38, ал.2, т. 3 от Закон за 
администрацията. Създадена е с нормативен акт Удостоверение № 
276(334)/27.05.2008 г., издадено от Министъра на образованието, младежта и 
науката като юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен 
разпоредител на делегиран бюджет към Министерство на образованието, 
младежта и науката. Дирекция на музеите – Копривщица е вписана в 
информационния регистър на културните организации и институти в 
съответствие с чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата. В този 
смисъл Кандидатът Дирекция на музеите – Копривщица е недопустим кандидат 
по настоящата схема. 

11.  ESF-1113-01-07049 "Меги-ММ" ЕООД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 
съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 2.2.1 „Размер на 
безвъзмездната финансова помощ” и  т. 3.1.4 „Допустими проекти: проекти, за 
които може да се кандидатства” от Насоките за кандидатстване. 

По проектното предложение, кандидатът е предвидил да извърши 
обучение по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” по 
английски език, като е предвидил обучението да е с продължителност не по 
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малка от 45 учебни часа. В съответствие с т. 2.2.1 и т. 3.1.4 от Насоките за 
кандидатстване, минималната продължителност  за обучения по ключова 
компетентност 2 следва да бъде не по-малка от 100 учебни часа.  

12.  ESF-1113-01-07055 „Евроквалификационен 
център” АД 

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.  

В случай, че кандидатът е предвидил да извършва 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. 1.2.4 от Формуляра за 
кандидатстване.  

В проектното предложение Кандидатът е предвидил да извърши обучение 
по ключова компетентност  5 - „Умения за работа в екип”, като не е 
конкретизирал (в раздел I, т. 1.2.4 от Формуляра за кандидатстване) 
периода/годината, когато е извършвал посочените обучения. Предвид това 
обстоятелсто Кандидатът „Евроквалификационен център” АД не доказва 
изискуемия опит за провеждане на ключови компетентности за всяка една от 
предходните две календарни години.  

13.  
ESF-1113-01-07075 

 

"ЕЛИТ МЕДИА 
БЪЛГАРИЯ" ООД 

 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 
съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 3.2.1 от Насоките за 
кандидатстване.  

Към проектното предложение Кандидатът е приложил декларации Д1, Д3, 
Д6.1 и Д6.2, подписани от лице, което към момента на оценка не предсатавлява 
"ЕЛИТ МЕДИА БЪЛГАРИЯ" ООД, съгласно Удостоверение за актуално 
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състояние. 
При необходимост, Оценителната комисия може писмено да изисква 

представяне на документи или пояснителна информация, които са изискуеми по 
настоящата процедура. Непредставянето на изисканите документи или 
пояснителна информация в посочения от Оценителната комисия срок, може да 
доведе до отхвърляне на проекта на етап „Оценка на административното 
съответствие и допустимостта”. 

С писмо изх. № ESFP-1113-01-07075/1 от 06.03.2013 г. е изискано от 
Кандидата да предостави следните документи: 

1. Декларация на кандидата – Приложение Д1, подписана от лицето, 
овластено да представлява кандидата; 

2. Декларация – Приложение Д3, относно статута по ЗДДС, подписана 
от лицето, овластено да представлява кандидата; 

3. Коректно попълнена Декларация – Приложение Д6.1 за получена 
минимална помощ, съгласно Регламент 1998/2006, подписана от лицето, 
овластено да представлява кандидата; 

4. Коректно попълнена Декларация Приложение Д6.2, че кандидатът по 
проекта не попада в забранителния режим на Регламент 1998/2006 и не е 
предприятие в затруднение, подписана от лицето, овластено да представлява 
кандидата. 

Кандидатът не е представил изисканите от Оценителната комисия 
допълнително документи в регламентирания срок от 5 /пет/ работни дни, от 
датата на получаване на писмото. 

14.  ESF-1113-01-11008 „Сокол 81” ЕООД Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 
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съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 2.2.1 „Размер на 
безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване. 

В проекта Кандидатът е предвидил обучение по професионална 
квалификация –професионално направление „Счетоводство и данъци”, професия 
„Счетоводител” с код 3440102, като го е посочил като професия по втора 
квалификационна степен. Посоченото обучение не фигурира в Списъка на 
професиите за професионално образование и обучение, утвърден със Заповед № 
РД 09-638/ 23.05.2012 на Министъра на образованието, науката и младежта. В 
списъка към професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане” с 
код 344 фигурира професия „Оперативен счетоводител” с код 344030, 
специалност „Оперативно счетоводство” с код 3440301, която е от трета 
квалификационна степен. 

Съгласно т. 3.1.4 от Насоките за кандидатстване обученията за 
придобиване на професионална квалификация, минималната продължителност 
на обученията за съответната квалификационна степен и/или част от професия, 
следва да са съобразени със Закона за професионалното образование и обучение. 
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална 
квалификация се удостоверява с съответния документ - свидетелство за 
професионална квалификация, а за завършено професионално обучение за 
придобиване на квалификация по част от професията, се издава удостоверение за 
професионално обучение. В съответствие с Раздел I.  
„Професии и степени на професионална квалификация”, чл. 6, ал. (1) от ЗПОО, 
професионалното обучение и професионалното образование се осъществяват по 
професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално 
образование и обучение.     
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15.  ESF-1113-03-14001 
СНЦ "ОТ МЛАДИТЕ 

ЗА МЛАДИТЕ" - 
Шумен 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 
съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 3.1.4 „Допустими 
проекти: проекти, за които може да се кандидатства”, „Допустимост на целевите 
групи” и т. 3.3 от Насоките за кандидатстване - Таблица за оценка на 
административното съответствие и допустимостта, Раздел І - Критерии за 
административно съответствие и допустимост на проектното предложение, 
критерии 9: „Целевата група е допустима, съгласно т. 3.1.4 от Насоките за 
кандидатстване”. 

По проектното предложение кандидатът предвижда целевата група да 
включва: лица обект на социално подпомагане, възрастни хора, уязвими 
етнически групи (роми и др.), трайно безработни лица. По настоящата схема, в 
съответствие с т. 3.1.4. от Насоките за кандидатстване лицата, включени в 
целивата група, следва да са безработни младежи до 29-годишна възраст, 
регистрирани в дирекции „Бюро по труда".  

16.  ESF-1113-04-01005 „Робсов” ЕООД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 
съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 3.1.4 „Допустими 
проекти: проекти, за които може да се кандидатства” от Насоките за 
кандидатстване. 

В проекта кандидатът е предвидил обучение по професионална 
квалификация „Оператор шевно производство” с код 75311003, като във 
Формуляра за кандидатстване го е посочил като обучение за придобиване на 
част от професия по трета квалификационна степен, а в приложение 
„Разпределение на разходите по вид обучение” към приложение Б1- общ бюджет 
го е посочил като професия по втора квалификационна степен. Посоченото 
обучение не фигурира в Списъка на професиите за професионално образование и 
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обучение, утвърден със Заповед № РД 09-638/ 23.05.2012 на Министъра на 
образованието, науката и младежта. 

Съгласно т. 3.1.4 от Насоките за кандидатстване обученията за 
придобиване на професионална квалификация, минималната продължителност 
на обученията за съответната квалификационна степен и/или част от професия, 
следва да са съобразени със Закона за професионалното образование и обучение. 
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална 
квалификация се удостоверява с съответния документ - свидетелство за 
професионална квалификация, а за завършено професионално обучение за 
придобиване на квалификация по част от професията, се издава удостоверение за 
професионално обучение. В съответствие с Раздел I.  
„Професии и степени на професионална квалификация”, чл. 6, ал. (1) от ЗПОО, 
професионалното обучение и професионалното образование се осъществяват по 
професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално 
образование и обучение.   

17.  ESF-1113-04-01013 „Интелекти” ООД 

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.  

В случай, че кандидатът е предвидил да извършва 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. 1.2.4 от Формуляра за 
кандидатстване.  

В проектното предложение кандидатът е предвидил да извърши обучение 
по ключова компетентност 5 - „Мотивационно обучение”, като в раздел I, т. 1.2.4 
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от Формуляра за кандидатстване е посочил само, че от 2010 г. „Интелекти” ООД 
е сключил договор с Агенцията по заетостта за предоставяне на обучения по 
ключови компетентности. Това обстоятелство, че „Интелекти” ООД е одобрен 
като доставчик на обучения по ключови компетентности съгласно чл. 7, ал. 4 на 
ПМС 251/21.10.2009 г., не доказва, че е извършвал аналогично обучение. 
Предвид това обстоятелсто Кандидатът „Интелекти” ООД не доказва 
изискуемия опит за провеждане на ключови компетентности за всяка една от 
предходните две календарни години. 

Също така в проектното предложение Кандидатът е предвидил да 
извърши обучение за придобиване на професионална квалификация по професия 
„Оператор на компютър” с код 482030, специалност „Текстообработване” с код 
4820301. При направена служебна проверка в Регистъра на лицензираните ЦПО 
към Националната агенция за професионално образование и обучение Център за 
професионално обучение към "ИНТЕЛЕКТИ" ООД, гр. Велико Търново е 
регистриран с Лицензия № 200612316. Видно от същата за професия „Оператор 
на компютър” и специалност „Текстообработване” е констатирано, че 
посочените кодове на цитираните професия и специалност не са в съответствие 
със Заповед № РД 09-638/23.05.2012 г. на министъра на образованието, младежта 
и науката. 

18.  ESF-1113-04-01014 „Деметра” ООД 

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” и критерий 14, Раздел I “Критерии за административно съответсвие и 
допустимост на проектното предложение” от Таблицата за оценка на 
административното съответствие и допустимостта от Насоките за 
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кандидатстване. 
При необходимост, Оценителната комисия може писмено да изисква 

представяне на документи или пояснителна информация, с изключение на: 
Формуляр за кандидатстване (Приложение А), Общия бюджет на проектното 
приложение – Приложение Б1 (не се отнася за приложенията към бюджета – от 
Приложение А1.1 до Приложение В вкл. лист Разпределение по обучения”), 
Декларация на кандидата – Приложение Декларация Д1, в случай, че същата не е 
представена изобщо. 

В проектното предложение кандидатът „Деметра” ООД не е приложил на 
хартиен носител Приложение Б1 – Общ бюджет на проектното приложение. 
Констатирано е, че Бюджет (Приложение Б1) е наличен в електронния носител, 
приложен към проектното предложение, но липсата на Бюджет (Приложение Б1) 
на хартия е основание за отхвърляне на проектното предложение на етап 
„Административно съответствие и допустимост”. 

19.  ESF-1113-04-11014 "МИР - Плевен" ЕООД 

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” и критерий 14, Раздел I “Критерии за административно съответсвие и 
допустимост на проектното предложение” от Таблицата за оценка на 
административното съответствие и допустимостта от Насоките за 
кандидатстване.  

При необходимост, Оценителната комисия може писмено да изисква 
представяне на документи или пояснителна информация, с изключение на: 
Формуляр за кандидатстване (Приложение А), Общия бюджет на проектното 
приложение – Приложение Б1 (не се отнася за приложенията към бюджета – от 
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Приложение А1.1 до Приложение В вкл. лист Разпределение по обучения”), 
Декларация на кандидата – Приложение Декларация Д1, в случай, че същата не е 
представена изобщо. 

В проектното предложение кандидатът "МИР - Плевен" ЕООД не е 
приложил на хартиен носител Приложение Б1 – Общ бюджет на проектното 
приложение. Констатирано е, че Бюджет (Приложение Б1) е наличен в 
електронния носител, приложен към проектното предложение, но липсата на 
Бюджет (Приложение Б1) на хартия е основание за отхвърляне на проектното 
предложение на етап „Административно съответствие и допустимост”. 

20.  ESF-1113-04-11015 „Феникс Плевен” 
ЕООД 

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” и критерий 14, Раздел I “Критерии за административно съответсвие и 
допустимост на проектното предложение” от Таблицата за оценка на 
административното съответствие и допустимостта от Насоките за 
кандидатстване.  

При необходимост, Оценителната комисия може писмено да изисква 
представяне на документи или пояснителна информация, с изключение на: 
Формуляр за кандидатстване (Приложение А), Общия бюджет на проектното 
приложение – Приложение Б1 (не се отнася за приложенията към бюджета – от 
Приложение А1.1 до Приложение В вкл. лист Разпределение по обучения”), 
Декларация на кандидата – Приложение Декларация Д1, в случай, че същата не е 
представена изобщо. 

В проектното предложение кандидатът „Феникс Плевен” ЕООД не е 
приложил на хартиен носител Приложение Б1 – Общ бюджет на проектното 
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приложение. Констатирано е, че Бюджет (Приложение Б1) е наличен в 
електронния носител, приложен към проектното предложение, но липсата на 
Бюджет (Приложение Б1) на хартия е основание за отхвърляне на проектното 
предложение на етап „Административно съответствие и допустимост”. 

21.  ESF-1113-05-05019 "Ветейда" ЕООД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 
съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 3.1.4 „Допустими 
проекти: проекти, за които може да се кандидатства” от Насоките за 
кандидатстване. 

По проекта във Формуляра за кандидатстване кандидатът е предвидил 
обучение за придобиване на професионална квалификация „Крояч и Гладач”, 
като не е посочил код на професията/специалността, както и степен на 
професионална квалификация. Посоченото обучение не фигурира в Списъка на 
професиите за професионално образование и обучение, утвърден със Заповед № 
РД 09-638/ 23.05.2012 на Министъра на образованието, науката и младежта. 

Съгласно т. 3.1.4 от Насоките за кандидатстване обученията за 
придобиване на професионална квалификация, минималната продължителност 
на обученията за съответната квалификационна степен и/или част от професия, 
следва да са съобразени със Закона за професионалното образование и обучение. 
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална 
квалификация се удостоверява с съответния документ - свидетелство за 
професионална квалификация, а за завършено професионално обучение за 
придобиване на квалификация по част от професията, се издава удостоверение за 
професионално обучение. В съответствие с Раздел I.  
„Професии и степени на професионална квалификация”, чл. 6, ал. (1) от ЗПОО, 
професионалното обучение и професионалното образование се осъществяват по 
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професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално 
образование и обучение.   

22.  ESF-1113-05-05026 "Начев и Сие" ЕООД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 
съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 3.1.4 „Допустими 
проекти: проекти, за които може да се кандидатства” от Насоките за 
кандидатстване.  

В проектното предложение кандидатът е предвидил обучение по 
професионална квалификация по професия „Психолог” с код 24456001 и 
професия „Технически сътрудник“ с код  24226007.  Посочените обучения не 
фигурират в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, 
утвърден със Заповед № РД 09-638/ 23.05.2012 на Министъра на образованието, 
науката и младежта. 

Съгласно т. 3.1.4 от Насоките за кандидатстване обученията за 
придобиване на професионална квалификация, минималната продължителност 
на обученията за съответната квалификационна степен и/или част от професия, 
следва да са съобразени със Закона за професионалното образование и обучение. 
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална 
квалификация се удостоверява с съответния документ - свидетелство за 
професионална квалификация, а за завършено професионално обучение за 
придобиване на квалификация по част от професията, се издава удостоверение за 
професионално обучение. В съответствие с Раздел I.  
„Професии и степени на професионална квалификация”, чл. 6, ал. (1) от ЗПОО, 
професионалното обучение и професионалното образование се осъществяват по 
професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално 
образование и обучение.   
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23.  ESF-1113-05-10017 „ДДД 12” ЕООД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 
съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 2.1.1 „Обща цел”, 
2.1.2 „Специфични цели”, т. 3.1.2 „Специфични изисквания за допустимост на 
кандидата” и т. 3.1.4 „Допустими проекти: проекти, за които може да се 
кандидатства” от Насоките за кандидатстване”.  

В проектното предложение кандидатът е предвидил целевата група да 
включва неактивни лица от община Монтана, регистрани в Дирекция Бюро по 
труда. По настоящата схема, в съответствие с т. 3.1.4. от Насоките за 
кандидатстване лицата, включени в целивата група, следва да са безработни 
младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в дирекции „Бюро по труда". 

В проекта Кандидатът е предвидил обучение по професионална 
квалификация „Дезинфектор”. Посоченото обучение не фигурира в Списъка на 
професиите за професионално образование и обучение, утвърден със Заповед № 
РД 09-638/ 23.05.2012 на Министъра на образованието, науката и младежта. 
Съгласно т. 3.1.4 от Насоките за кандидатстване обученията за придобиване на 
професионална квалификация, минималната продължителност на обученията за 
съответната квалификационна степен и/или част от професия, следва да са 
съобразени със Закона за професионалното образование и обучение. Завършено 
професионално обучение с придобиване на степен на професионална 
квалификация се удостоверява с съответния документ - свидетелство за 
професионална квалификация, а за завършено професионално обучение за 
придобиване на квалификация по част от професията, се издава удостоверение за 
професионално обучение. В съответствие с Раздел I. „Професии и степени на 
професионална квалификация”, чл. 6, ал. (1) от ЗПОО, професионалното 
обучение и професионалното образование се осъществяват по професии и 
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специалности, включени в Списъка на професиите за професионално 
образование и обучение.     

По проекта кандидатът е предвидил обучение по професионална 
квалификация „Дезинфектор”, което да бъде извършено от кандидата „ДДД 12” 
ЕООД. За целта в случай, че кандидатът ще извършва обучението по 
професионална квалификация, същият следва да притежава лицензия издадена 
от НАПОО за професията, по която ще се провежда обучението. Кандидатът не е 
приложил към проектното предложение лицензия от НАПОО. При извършена 
служебна проверка в Регистъра на лицензираните ЦПО към Националната 
агенция за професионално образование и обучение не е констатирано наличието 
на такава. Също така в случай, че кандидатът ще извършва обучение по 
професионална квалификация, представителите на обучаващия екип следва да 
отговаря на държавните изисквания за извършване на съответното обучение на 
възрастни. В конкретния случай по проекта няма предвидени експерти-
преподаватели, които да извършат посоченото обучение. 

24.  ESF-1113-06-08003 „БИОРЕСУРС” ЕООД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 
съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 2.2.1 „Размер на 
безвъзмездната финансова помощ”, т. 3.1.2 „Специфични изисквания за 
допустимост на кандидата” и т. 3.1.4 „Допустими проекти: проекти, за които 
може да се кандидатства” от Насоките за кандидатстване”.  

В проекта Кандидатът е предвидил обучение по професионална 
квалификация по професия „Машинен техник” с код 521010, специалност 
„Машини и съоръжения в хидро и пневмо техниката” с код 5210106. Посоченото 
обучение по професия „Машинен техник” с код 521010, съгласно Списъка на 
професиите за професионално образование и обучение, утвърден със Заповед № 
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РД 09-638/ 23.05.2012 на Министъра на образованието, науката и младежта е от 
трета квалификационна степен. Съгласно т. 2.2.1 от Насоките за кандидатстване 
изискуемия минимален хорариум за част от професия по трета квалификационна 
степен е 600 учебни часа. В конкретното проектно предложение са заложени 300 
учебни часа.  

Заложената от кандидата специалност „Машини и съоръжения в хидро и 
пневмо техниката” с код 5210106 не фигурира в Списъка на професиите за 
професионално образование и обучение, утвърден със Заповед № РД 09-638/ 
23.05.2012 на Министъра на образованието, науката и младежта. 

Съгласно т. 3.1.4 от Насоките за кандидатстване обученията за 
придобиване на професионална квалификация, минималната продължителност 
на обученията за съответната квалификационна степен и/или част от професия, 
следва да са съобразени със Закона за професионалното образование и обучение. 
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална 
квалификация се удостоверява с съответния документ - свидетелство за 
професионална квалификация, а за завършено професионално обучение за 
придобиване на квалификация по част от професията, се издава удостоверение за 
професионално обучение. В съответствие с Раздел I.  
„Професии и степени на професионална квалификация”, чл. 6, ал. (1) от ЗПОО, 
професионалното обучение и професионалното образование се осъществяват по 
професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално 
образование и обучение.   

Съгласно изискванията на процедура „Ново работно място” кандидатът 
може сам да извърши обученията по професионална квалификация/ключови 
компетентности или да ги възложи на подизпълнител, като избере обучаваща 
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организация/институция съгласно ПМС 69/ 01.04.2013 г., което отменя ПМС 
55/12.03.2007г. или ЗОП, в зависимост от това, дали Кандидатът се явява 
възложител по реда на ЗОП или не. В проектно предложение Кандидатът не е 
предвидил да избере обучаващаючови 

 организация/институция, която да проведе заложени обученията в 
проектното предложение. В същото време е посочил ЦПО към Технически 
университет – Габрово като оргенизация, която ще проведе обученията. Това 
противоречи на т. 3.1.2 от Насоките за кандидатстване.  

25.  ESF-1113-06-11001 „Илинор” ЕООД 

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.  

В случай, че кандидатът е предвидил да извършва 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. 1.2.4 от Формуляра за 
кандидатстване.  

В проектното предложение Кандидатът е предвидил да извърши обучение 
по ключова компетентност  5 - „Умения за работа в условия на стрес“, като не е 
посочил (в раздел I, т. 1.2.4 от Формуляра за кандидатстване) „Илинор” ЕООД да 
е извършвал обучения по ключови компетентности. Вместо това за опит е 
посочил привличането на експерт, който притежава практика в обучения на 
възрастни. Видно от приложената автобиография на лицето, посочено като 
обучител по ключова компетентност  5 - „Умения за работа в условия на стрес“ е 
констатирано, че същото притежава опит като организатор на подобен вид 
обучения, но не и като преподавател. Предвид това обстоятелсто Кандидатът 
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„Илинор” ЕООД не доказва изискуемия опит за провеждане на ключови 
компетентности за всяка една от предходните две календарни години. 

26.  ESF-1113-06-11011 „СиХ Инженеринг” 
ООД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 
съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 2.2.1 „Размер на 
безвъзмездната финансова помощ”, т. 3.1.2 „Специфични изисквания за 
допустимост на кандидата” и т. 3.1.4 „Допустими проекти: проекти, за които 
може да се кандидатства” от Насоките за кандидатстване. 
           По проектното предложение кандидатът е предвидил сума на искана 
безвъзмездна финансова помощ в размер на 10 500 лв. Съгласно т. 2.2.1 от 
Насоките за кандидатстване размерът на безвъзмездната финансова помощ по 
проектно предложение трябва да се вмества в следните минимални и 
максимални граници:   

 Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:  20 000 лева 
 Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 390 000 лева. 

           По проектното предложение кандидатът не е предвидил обучение по 
професионална квалификация и/или ключова компетентност, което съгласно т. 
3.1.4 от Насоките за кандидатстване е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ. Предвид 
това обстоятелство кандидатът не е придвидил да избере обучаваща 
организация/институция за провеждане на обучения, нито е предвидил сам да 
извърши обучения, което е в противоречие с т. 3.1.2 от Насоките за 
кандидатстване. 

По проектното предложение кандидатът не е предвидил и дейност за 
Информиране и публичност, въпреки че бенефициентите са длъжни да 
информират обществеността относно помощта, получена от европейските 
фондове, в съответствие с т. 3.1.4 от Насоките за кандидатстване. 
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27.  ESF-1113-06-11013 „Микравес” ЕООД 

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.  

В случай, че кандидатът е предвидил да извършва 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. 1.2.4 от Формуляра за 
кандидатстване.  
В проектното предложение Кандидатът е предвидил да извърши обучение по 
ключова компетентност  5 - „Умения за организация и управление на работното 
време и място“, като не е посочил (в раздел I, т. 1.2.4 от Формуляра за 
кандидатстване) „Микравес” ЕООД да е извършвал обучения по ключови 
компетентности. Вместо това за опит е посочил привличането на експерт, който 
притежава практика в обучения на възрастни. Видно от приложената 
автобиография на лицето, посочено като преподавател по ключова 
компетентност  5 - „Умения за организация и управление на работното време и 
място“ е констатирано, че същото не притежава опит като обучител на подобен 
вид обучения. Предвид това обстоятелсто Кандидатът „Микравес” ЕООД не 
доказва изискуемия опит за провеждане на ключови компетентности за всяка 
една от предходните две календарни години. 

28.  ESF-1113-06-16001 
Фондация „Център за 
устойчиво развитие на 

община Неделино” 

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.  

В случай, че кандидатът е предвидил да извършва обучения по ключови 
компетентности, следва да докаже опит в предоставянето на поне по едно 
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аналогично обучение за всяка една от предходните две календарни години. 
Обученията следва да се посочат в Раздел I, т. 1.2.4 от Формуляра за 
кандидатстване.  

 В проектното предложение кандидатът е предвидил да извърши обучение 
по ключова компетентност 2 – „Общуване на чужди езици – английски език”, 
като в раздел I, т. 1.2.4 от Формуляра за кандидатстване е посочил само, че по 
проект „Център за социална рехабилитация и нетеграция – г. Неделино, 
катализатор за повече социален капитал” е извършил обучение по английски 
език, но не е посочен периода, в който е реализирано обучението. Това 
обстоятелство не доказва изискуемия опит за провеждане на ключови 
компетентности за всяка една от предходните две календарни години. 

29.  ESF-1113-06-16007 „Феникс Смолян” 
ЕООД 

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” и критерий 14, Раздел I “Критерии за административно съответсвие и 
допустимост на проектното предложение” от Таблицата за оценка на 
административното съответствие и допустимостта от Насоките за 
кандидатстване. 

При необходимост, Оценителната комисия може писмено да изисква 
представяне на документи или пояснителна информация, с изключение на: 
Формуляр за кандидатстване (Приложение А), Общия бюджет на проектното 
приложение – Приложение Б1 (не се отнася за приложенията към бюджета – от 
Приложение А1.1 до Приложение В вкл. лист Разпределение по обучения”), 
Декларация на кандидата – Приложение Декларация Д1, в случай, че същата не е 
представена изобщо. 
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В проектното предложение кандидатът „Феникс Смолян” ЕООД не е приложил 
на хартиен носител Приложение Б1 – Общ бюджет на проектното приложение. 
Кандидатът е предоставил електронен вариант на проектното предложение във 
формат PDF, от който е видно, че Бюджет (Приложение Б1) не е наличен към 
проектното предложение. Липсата на Бюджет (Приложение Б1) на хартия е 
основание за отхвърляне на проектното предложение на етап „Административно 
съответствие и допустимост”. 

30.  ESF-1113-06-16013 
Сдружение "Младежки 

инициативи за 
развитие" - гр. Рудозем 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 
съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 3.1.4 „Допустими 
проекти: проекти, за които може да се кандидатства” от Насоките за 
кандидатстване. 

По проектното предложение кандидатът е предвидил да извърши 
обучения за придобиване на професионална квалификация и обучения по 
ключови компетентности, но никъде в проектното предложение не е посочил 
конкретно какви обучения предвижда да реализира. Съгласно т. 3.1.4 от 
Насоките за кандидатстване обученията за придобиване на професионална 
квалификация, минималната продължителност на обученията за съответната 
квалификационна степен и/или част от професия, следва да са съобразени със 
Закона за професионалното образование и обучение. Завършено професионално 
обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се 
удостоверява с съответния документ - свидетелство за професионална 
квалификация, а за завършено професионално обучение за придобиване на 
квалификация по част от професията, се издава удостоверение за професионално 
обучение. В съответствие с Раздел I.  
„Професии и степени на професионална квалификация”, чл. 6, ал. (1) от ЗПОО, 
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професионалното обучение и професионалното образование се осъществяват по 
професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално 
образование и обучение. Предвид невъзможността да се определи вида на 
предвидените обучения проектното предложение не отговаря на изискванията за 
административно съответствие и допустимост.  

31.  ESF-1113-06-16014 
ЕТ "ПРОАКТ - 

БОРИСЛАВ 
МЛАДИН" 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 
съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 3.1.4 „Допустими 
проекти: проекти, за които може да се кандидатства” от Насоките за 
кандидатстване. 

По проектното предложение кандидатът е предвидил дейност „Обучение 
и квалификация на персонала”, но никъде във Формуляра за кандидатстване  не 
е посочил конкретно какви обучения предвижда да реализира. Видно от 
Приложение Б1 - бюджета на проекта в приложение „Разпреденелие по 
обучения” кандидата е заложил разходи за следните обучения: 

 Обучение/я за част от професия по втора квалификационна степен, 
с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв. 

 Обучение/я по ключова компетентност 2 с продължителност не по-
малка от 100 учебни часа - 350 лв. 

 Обучение/я по ключова компетентност 3 с продължителност не по-
малка от 30 учебни часа – 140 лв. 

 Обучение/я по ключова компетентност 4 с продължителност не по-
малка от 45 учебни часа – 250 лв. 

 Обучение/я по ключови компетентности 5 с продължителност не 
по-малка от 30 учебни часа – 140 лв. 
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Налице е разминаване на заложените средства по посочените обучения в 
приложение „Разпреденелие по обучения” и тези в Приложение Б1 - бюджета на 
проекта, както и по отношение на описаното във Формуляра за кандидатстване и 
бюджета на проекта.  

Предвид невъзможността да се определи вида на предвидените обучения 
проектното предложение не отговаря на изискванията за административно 
съответствие и допустимост. 

32.  ESF-1113-06-16016 "АСЕН МЛАДЕНЧЕВ - 
2002" ЕООД 

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” и критерий 14, Раздел I “Критерии за административно съответсвие и 
допустимост на проектното предложение” от Таблицата за оценка на 
административното съответствие и допустимостта от Насоките за 
кандидатстване. 

При необходимост, Оценителната комисия може писмено да изисква 
представяне на документи или пояснителна информация, с изключение на: 
Формуляр за кандидатстване (Приложение А), Общия бюджет на проектното 
приложение – Приложение Б1 (не се отнася за приложенията към бюджета – от 
Приложение А1.1 до Приложение В вкл. лист Разпределение по обучения”), 
Декларация на кандидата – Приложение Декларация Д1, в случай, че същата не е 
представена изобщо. 

В проектното предложение кандидатът "АСЕН МЛАДЕНЧЕВ - 2002" 
ЕООД не е приложил на хартиен носител Приложение Б1 – Общ бюджет на 
проектното приложение. Констатирано е, че Бюджет (Приложение Б1) е наличен 
в електронния носител, приложен към проектното предложение, но липсата на 
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Бюджет (Приложение Б1) на хартия е основание за отхвърляне на проектното 
предложение на етап „Административно съответствие и допустимост”. 

33.  ESF-1113-07-08001 
ЦПО към ЕТ „БЕТИ-

ОРВА-Бедиха 
Неджибова” 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 
съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие 3.1.2 „Специфични 
изисквания за допустимост на кандидата” от Насоките за кандидатстване. 

По проектното предложение кандидатът е предвидил обучение по 
професионална квалификация по професия „Козметик”, което той ще извършва 
самостоятелно. В съответствие с т. 3.1.2 от Насоките за кандидатстване в случай, 
че кандидатът ще извършва обучението/ята по професионална квалификация, 
представителите на обучаващия екип следва да отговарят на държавните 
изисквания за извършване на съответното обучение на възрастни. Към 
проектното предложение кандидатът е приложил автобиографии на 
преподавателите включени в обучаващия екип.  Преподавателят Росица 
Димитрова Христова притежава майсторско свидетство по козметика, но е 
завършила средно-специално образование по професия „Продавач-консултант”. 
Преподавателя Сурай Кадиров Кадиров също притежава майсторско 
свидетелство по козметика, но е със средно-специално образование по професия 
„Икономист-счетоводител”. 

С оглед гореизложеното не е спазено държавното образователно 
изискване за придобиване на квалификация по професията „Козметик” (Наредба 
№ 8/05.02.2010 г., издадена от Министерството на образованието, младежта и 
науката, обн. ДВ бр. 18 от 05.03.2010 г.), съгласно което обучението по 
задължителна професионална подготовка по професията се осъществява от лица 
с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по 
специалност, съответстваща на предмета, който преподават, и с професионална 
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квалификация по професия "Козметик". 

34.  ESF-1113-07-08005 ЕТ "НЕРОН - Георги 
Димитров" 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 
съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 3.1.4 „Допустими 
проекти: проекти, за които може да се кандидатства” от Насоките за 
кандидатстване.  

В проектното предложение кандидатът е предвидил обучение по част от 
професия по квалификационна степен по професия „Охранител” с код 861010, 
по  специалност „Организация на охранителната дейност” с код 8610104, което в 
съответствие със Списъка на професиите за професионално образование и 
обучение, утвърден със Заповед № РД 09-638/ 23.05.2012 на Министъра на 
образованието, науката и младежта е четвърта степен на професионална 
квалификация. Съгласно т. 3.1.4 от Насоките за кандидатстване : Допустими 
дейности по настоящата процедура са : предоставяне на професионално 
обучение по първа и втора квалификационна степен и обучение по част от 
професия по първа, втора и трета квалификационна степен – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА 
ДЕЙНОСТ. Предвид гореизложеното посоченото обучение е недопустима 
дейност. 

35.  ESF-1113-07-10001 СНЦ "Бъдеще за 
младите" 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 
съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с точка 2.2.1. „Размер на 
безвъзмездната финансова помощ” и т. 3.1.4 „Допустими проекти: проекти, за 
които може да се кандидатства” от Насоките за кандидатстване. 

В проектното предложение кандидатът е предвидил професионално 
обучение на тема „Движение и управление на европейски проекти”.  Посоченото 
обучение не фигурира в Списъка на професиите за професионално образование и 
обучение, утвърден със Заповед № РД 09-638/ 23.05.2012 на Министъра на 
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образованието, науката и младежта.  
Съгласно т. 3.1.4 от Насоките за кандидатстване обученията за 

придобиване на професионална квалификация, минималната продължителност 
на обученията за съответната квалификационна степен и/или част от професия, 
следва да са съобразени със Закона за професионалното образование и обучение. 
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална 
квалификация се удостоверява с съответния документ - свидетелство за 
професионална квалификация, а за завършено професионално обучение за 
придобиване на квалификация по част от професията, се издава удостоверение за 
професионално обучение. В съответствие с Раздел I.  
„Професии и степени на професионална квалификация”, чл. 6, ал. (1) от ЗПОО, 
професионалното обучение и професионалното образование се осъществяват по 
професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално 
образование и обучение.   

В допълнение по проектното предложение за предвидените обучения по 
професионална квалификация и ключова компетентност няма посочено 
времетраене на обученията, което противоречи на т. 2.2.1 от Насоките за 
кандидатстване. 

36.  ESF-1113-07-13004 „Ирен-2012” ЕООД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 
съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 3.1.4 „Допустими 
проекти: проекти, за които може да се кандидатства” от Насоките за 
кандидатстване. 

По проектното предложение кандидатът е предвидил обучения за 
придобиване на професионална квалификация за част от професията по трета 
квалификационна степен по професии: „Оператор шевна машина”, „Технолог, 



            
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

 
 

 

 
№ 

Идентификационен 
номер на 

проектното 
предложение 

Кандидат - 
наименование Основания за отпадане на проектното предложение 

облекло”, „Технолог, моделиране и конструиране на облекло” и „Техник – 
механик, шивашко производство”. Посочените обучения от кандидата, като 
обучения по професинална квалификация, не фигурират в Списъка на 
професиите за професионално образование и обучение (СППОО), утвърден със 
Заповед № РД 09-638/23.05.2012 на Министъра на образованието, науката и 
младежта.  

Съгласно т. 3.1.4 от Насоките за кандидатстване обученията за 
придобиване на професионална квалификация, минималната продължителност 
на обученията за съответната квалификационна степен и/или част от професия, 
следва да са съобразени със Закона за професионалното образование и обучение. 
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална 
квалификация се удостоверява с съответния документ - свидетелство за 
професионална квалификация, а за завършено професионално обучение за 
придобиване на квалификация по част от професията, се издава удостоверение за 
професионално обучение. В съответствие с Раздел I.  
„Професии и степени на професионална квалификация”, чл. 6, ал. (1) от ЗПОО, 
професионалното обучение и професионалното образование се осъществяват по 
професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално 
образование и обучение.   

37.  ESF-1113-07-13012 

Сдружение "Център за 
комуникации бизнес 

информационни 
технологии и 
мениджмънт" 

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.  

В случай, че кандидатът е предвидил да извършва обучения по ключови 
компетентности, следва да докаже опит в предоставянето на поне по едно 
аналогично обучение за всяка една от предходните две календарни години. 
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Обученията следва да се посочат в Раздел I, т. 1.2.4 от Формуляра за 
кандидатстване.  

По проектното предложение кандидатът предвижда да реализира 
обучение по ключова компетентност 4 - Дигитална компетентност „Работа със 
специалнизиран софтуер за управление на бизнеса”. В раздел I, т. 1.2.3 от 
Формуляра за кандидатстване, кандидатът е посочил, че от 2011 година "Център 
за комуникации бизнес информационни технологии и мениджмънт" е одобрен за 
доставчик на обучения по ключови компетентности към Агенцията по заетостта, 
съгласно чл. 7, ал. 4 на ПМС 251/21.10.2009 г. за обучения по дигитална 
компетентност. В раздел I, т. 1.2.4 от Формуляра за кандидатстване не е 
посочена никаква информация за опит в обучения по ключови компетентности. 
Предвид това обстоятелсто кандидатът Сдружение "Център за комуникации 
бизнес информационни технологии и мениджмънт" не доказва изискуемия опит 
за провеждане на ключови компетентности за всяка една от предходните две 
календарни години. 

38.  ESF-1113-07-13013 "ЕР ЕНД ТИ" ЕООД 

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” и критерий 14, Раздел I “Критерии за административно съответсвие и 
допустимост на проектното предложение” от Таблицата за оценка на 
административното съответствие и допустимостта от Насоките за 
кандидатстване. 

При необходимост, Оценителната комисия може писмено да изисква 
представяне на документи или пояснителна информация, с изключение на: 
Формуляр за кандидатстване (Приложение А), Общия бюджет на проектното 
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приложение – Приложение Б1 (не се отнася за приложенията към бюджета – от 
Приложение А1.1 до Приложение В вкл. лист Разпределение по обучения”), 
Декларация на кандидата – Приложение Декларация Д1, в случай, че същата не е 
представена изобщо. 

 В проектното предложение кандидатът "ЕР ЕНД ТИ" ЕООД не е 
приложил на хартиен носител Приложение Б1 – Общ бюджет на проектното 
приложение. Констатирано е, че Бюджет (Приложение Б1) е наличен в 
електронния носител, приложен към проектното предложение, но липсата на 
Бюджет (Приложение Б1) на хартия е основание за отхвърляне на проектното 
предложение на етап „Административно съответствие и допустимост”. 

С писмо вх. № ESFP-1113-07-13013/1 от 22.03.2013 г. кандидатът  
допълнително предоставя Бюджета – Приложение Б1, независимо, че 
Оценителната комисия не е изисквала допълнителното му предоставяне.  

39.  ESF-1113-07-13014 „Мик – БГ” ЕООД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 
съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 3.1.4 „Допустими 
проекти: проекти, за които може да се кандидатства” от Насоките за 
кандидатстване. 

По проектното предложение кандидатът е предвидил да извърши 
обучение за придобиване на професионална квалификация по професия 
„Оператор шевна машина”. Посоченото обучение от кандидата като обучение за 
придобиване на част от професия по трета квалификационна степен не фигурира 
в Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), 
утвърден със Заповед № РД 09-638/23.05.2012 на Министъра на образованието, 
науката и младежта.  

Съгласно т. 3.1.4 от Насоките за кандидатстване обученията за 
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придобиване на професионална квалификация, минималната продължителност 
на обученията за съответната квалификационна степен и/или част от професия, 
следва да са съобразени със Закона за професионалното образование и обучение. 
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална 
квалификация се удостоверява с съответния документ - свидетелство за 
професионална квалификация, а за завършено професионално обучение за 
придобиване на квалификация по част от професията, се издава удостоверение за 
професионално обучение. В съответствие с Раздел I.  
„Професии и степени на професионална квалификация”, чл. 6, ал. (1) от ЗПОО, 
професионалното обучение и професионалното образование се осъществяват по 
професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално 
образование и обучение.   

40.  ESF-1113-07-13017 

"Сдружение за 
насърчаване на 

икономическото и 
културно развитие на 
село Хотанца и село 

Тетово, обл. Русе-
Хотет" 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 
съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 3.1.4 „Допустими 
проекти: проекти, за които може да се кандидатства” от Насоките за 
кандидатстване. 

По проектното предложение кандидатът е предвидил професионално 
обучение по професии „Организатор на конференции и събития”, „Трудов 
посредник” и „Асистент офис”. Съгласно Списъка на професиите за 
професионално образование и обучение (СППОО), утвърден със Заповед № РД 
09-638/23.05.2012 на Министъра на образованието, науката и младежта, 
фигурира професия „Посредник на трудовата борса” с код 762010, което е от 
трета степен на професионална квалификация. Посочените обучения като 
обучения за придобиване на професинална квалификация по професии 
„Организатор на конференции и събития” и Асистент офис” не фигурират в 
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СППОО. 
Съгласно т. 3.1.4 от Насоките за кандидатстване обученията за 

придобиване на професионална квалификация, минималната продължителност 
на обученията за съответната квалификационна степен и/или част от професия, 
следва да са съобразени със Закона за професионалното образование и обучение. 
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална 
квалификация се удостоверява с съответния документ - свидетелство за 
професионална квалификация, а за завършено професионално обучение за 
придобиване на квалификация по част от професията, се издава удостоверение за 
професионално обучение. В съответствие с Раздел I.  
„Професии и степени на професионална квалификация”, чл. 6, ал. (1) от ЗПОО, 
професионалното обучение и професионалното образование се осъществяват по 
професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално 
образование и обучение.   

41.  ESF-1113-07-13018 
Фондация "Европейски 
център по медиация и 

арбитраж" 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 
съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 3.1.4 „Допустими 
проекти: проекти, за които може да се кандидатства” от Насоките за 
кандидатстване. 

По проектното предложение кандидатът е предвидил професионално 
обучение по професии „Организатор на конференции и събития”, „Трудов 
посредник” и „Асистент офис”. Съгласно Списъка на професиите за 
професионално образование и обучение (СППОО), утвърден със Заповед № РД 
09-638/23.05.2012 на Министъра на образованието, науката и младежта, 
фигурира професия „Посредник на трудовата борса” с код 762010, което е от 
трета степен на професионална квалификация. Посочените обучения като 
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обучения за придобиване на професинална квалификация по професии 
„Организатор на конференции и събития” и Асистент офис” не фигурират в 
СППОО. 

Съгласно т. 3.1.4 от Насоките за кандидатстване обученията за 
придобиване на професионална квалификация, минималната продължителност 
на обученията за съответната квалификационна степен и/или част от професия, 
следва да са съобразени със Закона за професионалното образование и обучение. 
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална 
квалификация се удостоверява с съответния документ - свидетелство за 
професионална квалификация, а за завършено професионално обучение за 
придобиване на квалификация по част от професията, се издава удостоверение за 
професионално обучение. В съответствие с Раздел I.  
„Професии и степени на професионална квалификация”, чл. 6, ал. (1) от ЗПОО, 
професионалното обучение и професионалното образование се осъществяват по 
професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално 
образование и обучение.   

42.  ESF-1113-09-15005 "Банев 63" ЕООД 

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно 
съответствие и допустимост, тъй като е в противоречие с т. 3.1.4 „Допустими 
проекти: проекти, за които може да се кандидатства” от Насоките за 
кандидатстване. 

По проектното предложение кандидатът е предвидил професионално 
обучение за втора степен на професионална квалификация по професия „Техник-
механик, климатична, вентилационна и хладилна техника”. Посоченото 
обучение по професинална квалификация не фигурира в Списъка на професиите 
за професионално образование и обучение, утвърден със Заповед № РД 09-
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638/23.05.2012 на Министъра на образованието, науката и младежта.  
Съгласно т. 3.1.4 от Насоките за кандидатстване обученията за 

придобиване на професионална квалификация, минималната продължителност 
на обученията за съответната квалификационна степен и/или част от професия, 
следва да са съобразени със Закона за професионалното образование и обучение. 
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална 
квалификация се удостоверява с съответния документ - свидетелство за 
професионална квалификация, а за завършено професионално обучение за 
придобиване на квалификация по част от професията, се издава удостоверение за 
професионално обучение. В съответствие с Раздел I.  
„Професии и степени на професионална квалификация”, чл. 6, ал. (1) от ЗПОО, 
професионалното обучение и професионалното образование се осъществяват по 
професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално 
образование и обучение.   

          
 
 
 

Председател на ОК:    /п/ 
                                              Ил. Илиева 

 


