
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 29.05.2013г. 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 5 

(проектни предложения подадени в периода от 28.01.2013 г. до 29.03.2013 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 05.06.2013г./, 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 05.06.2013г. 

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 5 (проектни предложения подадени в периода от 28.01.2013 г. до 29.03.2013 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 
 

№ 

Идентификационен 

номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап 

„Административно съответствие и допустимост” 

1 ESF-1203-01-04062 БИО МАЙК ЕООД 20000,00 

 

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." В 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 е приложен неправилен формуляр на 

Бюджет – Приложение Б1,което е в противоречие с т.15 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).  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”. 
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№ 

Идентификационен 

номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап 

„Административно съответствие и допустимост” 

2 ESF-1203-09-08005 
ДЖАНИ -2002 

ЕООД 
19999,72 

 

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. Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка 

„Административно съответствие и допустимост”. 

 

3 ESF-1203-02-02020 РЕЯДИ ЕООД 18581,65 

 

На кандидата е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP1203-02-02020/1 от 

23.04.2013 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 на допълнително представените 

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

изискуемите с Уведомителното писмо: Приложенията към Бюджета Б1,а Кандидата е 

представил ново приложение Бюджет Б1 с нови стойности. 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно съответствие 

и допустимост”, поради непредставяне на изисканите документи , 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" : "При 

необходимост Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на 

документи или пояснителна информация,които са изискуеми по настоящата процедура,но 

не са били представени към датата на кандидатстване.Непредставянето на изисканите 

документи или пояснителна информация в посочения от Оценителната комисия 

срок,може да доведе до отхвърлянето на проекта на етап административно съответствие и 

допустимост."  Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка 

„Административно съответствие и допустимост”. 
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№ 

Идентификационен 

номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап 

„Административно съответствие и допустимост” 

4 ESF-1203-01-07066 

УЪРЛД 

ЛЕНДСКЕЙП 

ЕООД 

16993,04 

 

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).  

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно съответствие 

и допустимост”.  

 

5 ESF-1203-04-01035 ФРАНТИКС ЕООД 18290,49 

 

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." В 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),което е в противоречие с т.18 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).  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”. 
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№ 

Идентификационен 

номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап 

„Административно съответствие и допустимост” 

6 ESF-1203-01-11096 
СИНГЪЛ 13 

ЕООД 
13025,40 

 

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 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”.  

 

7 ESF-1203-07-13012 
МИЛЕНА ФЕШЪН 

2012 ЕООД 
19970,96 

 

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”. 
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№ 

Идентификационен 

номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап 

„Административно съответствие и допустимост” 

8 ESF-1203-06-16040 

ЕТ НУРИ 

ЕФЕНДИ-

ВЕСЕЛИН 

БАДАТЛИЕВ 

121 514,13 

 

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 НЕ е преминало обучение и/или консултиране по процедура 

„Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска 

дейност”- Компонент I.Освен това Проектното предложение не отговаря на критериите за 

административно съответствие и допустимост,тъй като е в противоречие и с т.2.2.1 

"Размер на безвъзмездна финансова помощ "от Насоките за кандидатстване  -" 

максимален размер на БФП за Компонент 2 -  не може да надхвърля 20 000 лв."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно съответствие 

и допустимост”. 

 

9 ESF-1203-09-15007 

свети АРХАНГЕЛ 

МИХАИЛ 64 

ЕООД 

18411,18 

 

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."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 е приложен Формуляр за кандидатстване (Приложение А), което е в 

противоречие с т.1 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”.  
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№ 

Идентификационен 

номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап 

„Административно съответствие и допустимост” 

10 ESF-1203-02-10014 

ДИЗАЙН 

СЪРВИСЕС 

ЕООД 

46 881,00 

 

 

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 24 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 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”.  

 

 

11 ESF-1203-09-15005 ЕТ ОГНЯНОВИ 19927,96 

 

 

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 11.02.2013г. След извършена проверка в Търговския регистър, от страна на 

Оценителната комисия, относно датата на създаване на предприятието се констатира, че 

кандидатът е предприятие регистрирано на 08.01.2008г. , което е преди датата на 

приключване на обучението и/или консултирането по Компонент І.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно съответствие 

и допустимост”. 
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№ 

Идентификационен 

номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап 

„Административно съответствие и допустимост” 

12 ESF-1203-09-15006 

ЕТ СИНАПОВ-

ХАН-АНДРЕЙ 

СИНАПОВ 

43027,26 

 

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". 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 е приложен Формуляр за кандидатстване (Приложение А), което е в 

противоречие с т.1 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”.  

 

13 ESF-1203-08-01019 

ЕТ КРЕМЕНА 

ТАБУТОВА-

ДИВАЛ 

18047,03 

 

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 се отхвърля на етап от оценка „Административно съответствие 

и допустимост”.  
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№ 

Идентификационен 

номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап 

„Административно съответствие и допустимост” 

14 ESF-1203-09-12021 АССА-П.П. ООД 19320,24 

 

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 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”.  

 

15 ESF-1203-06-11118 
ЕТ РАЙНА 

БОРИСОВА-РТН 
45 600,00 

 

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 06.07.2012г. След извършена проверка в Търговския регистър, от страна на 

Оценителната комисия, относно датата на създаване на предприятието се констатира, че 

кандидатът е предприятие регистрирано на 31.05.1993г./фирмено дело №4764/1993г./, 

което е преди датата на приключване на обучението и/или консултирането по Компонент 

І.                                                                                                                                                                                                                                                 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно съответствие 

и допустимост”. 
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№ 

Идентификационен 

номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап 

„Административно съответствие и допустимост” 

16 ESF-1203-03-13026 ХИТ 21 ЕООД 20 000,00 

 

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, което е в противоречие с т.15 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).   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”.  

17 ESF-1203-06-11134 

ЕТ АЛБЕРТИНА-

ДАНИЕЛА 

НИКОЛОВА 

20 291,00 

 

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 29.06.2012г. След извършена проверка в Търговския регистър, от страна на 

Оценителната комисия, относно датата на създаване на предприятието се констатира, че 

кандидатът е предприятие регистрирано на 09.12.2005г./фирмено дело№4093/2005г./, 

което е преди датата на приключване на обучението и/или консултирането по Компонент 

І.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно съответствие 

и допустимост”. 
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№ 

Идентификационен 

номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап 

„Административно съответствие и допустимост” 

18 ESF-1203-03-13029 СИСОНИ ЕООД 20 000,00 

 

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,което е в противоречие с т.15 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).   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”. 

19 ESF-1203-06-11119 
КРИСТИЯН-22 

ЕООД 
19 906,74 

 

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 07.06.2012г. След извършена проверка в Търговския регистър, от страна на 

Оценителната комисия, относно датата на създаване на предприятието се констатира, че 

кандидатът е предприятие регистрирано на 20.09.2006 г./фирмено дело 3060/2006г./, 

което е преди датата на приключване на обучението и/или консултирането по Компонент 

І.                                                                                                                                                                                                                   

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно съответствие 

и допустимост”. 
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№ 

Идентификационен 

номер на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап 

„Административно съответствие и допустимост” 

20 ESF-1203-03-13028 
ЗД ИНФИНИТИ 

ЕООД 
19980,02 

 

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,което е в противоречие с т.15 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).  . 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”. 

 

 

 

 

 

 

 

Председател на Оценителна комисия:                       (п) 

Таня Тютюнджиева 


