
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

 

   ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ   

BG 051PO001-2.2.03 “НА ПЪТ” 
                                       

 

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ  

BG051PO001-2.2.03 “НА ПЪТ” 

На 31.05.2013 г. приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост на проектите предложения, 

подадени по процедура за подбор на проекти BG 051PO001-2.2.03 “НА ПЪТ”. 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 07.06.2013 г./, на следния адрес: 
 

ДО РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН ПО ПРОЦЕДУРА 

BG 051PO001-2.2.03 “НА ПЪТ” 

Възражение във връзка с проектно предложение № ESF-2203-_ _-_ _ _ _ _ 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

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

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

Деловодството на Агенция по заетостта до 17.30 ч. на 07.06.2013 г. 

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

изпратени на друг адрес или входирани след 07.06.2013 г., няма да бъдат разглеждани. 

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

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

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

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

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

 

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

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

BG 051PO001-2.2.03 “НА ПЪТ” 

 

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. 

 

№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат – 

наименование/ 

Партньор - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмезд

на помощ 

/лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно съответствие и 

допустимост” 

1.  
BG051PO001

-2.2.03-0349 
Алфрост ЕООД 7 520 

Съгласно т. 2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ и процент на съфинансиране” от 

Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001-2.2.03 „На път” се определя минимален размер на безвъзмездната финансова 

помощ от 20 000 лева, за която кандидатите следва да участват с проектни предложения. 

Видно от Формуляра за кандидатстване и Приложение Б1 „Общия бюджет на проектното 

приложение – Приложение Б1” сумата на исканата безвъзмездна финансова помощ от кандидата 

е по-малка от минималния размер на помощта, определен в т. 2.2 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на критерий 14, Раздел I “Критерии за административно 

съответствие  и допустимост на проектното предложение” от Таблицата за оценка на 

административното съответствие и допустимостта, заложена в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път”. 

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

допустимост”. 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат – 

наименование/ 

Партньор - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмезд

на помощ 

/лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно съответствие и 

допустимост” 

2.  

ESF-2203-01-

04010 

BG051PO001

-2.2.03-0400 

ТЕКСАЙД 

България ЕООД 
40 925,19 

В съответствие с т. 3.2 „Начин на кандидатстване и процедура” от Насоките за кандидатстване 

Оценителната комисия може писмено да изисква допълнителни документи или пояснителна 

информация, които следва да бъдат представени в определения за това срок. 

На кандидата “ТЕКСАЙД България” ЕООД е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-

2203-01-04010/1 от дата 16.04.2013 г., подписано от председателя на оценителната комисия. От 

товарителница номер PS10400275FBQ на Български пощи ЕАД е видно, че писмото е получено 

на 18.04.2013 г. 

С писмо вх. № ESFP-2203-01-04010/2 от дата 26.04.2013 г. кандидатът представя част от 

допълнително изисканите документи извън крайния срок (пет работни дни), посочен в 

Уведомително писмо изх. № ESFP-2203-01-04010/1 от дата 16.04.2013 г., което е в противоречие 

с т. 3.2 от Насоките за кандидатстване. 

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

допустимост”. 

3.  

ESF-2203-01-

11019 

BG051PO001

-2.2.03-0091 

СТОЙКОВ 

СЕКЮРИТИ 

ЕООД 

16 913,08 

Съгласно т. 2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ и процент на съфинансиране” от 

Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001-2.2.03 „На път” се определя минимален размер на безвъзмездната финансова 

помощ от 20 000 лева, за която кандидатите следва да участват с проектни предложения. 

Видно от Формуляра за кандидатстване и Приложение Б1 „Общия бюджет на проектното 

приложение – Приложение Б1” сумата на исканата безвъзмездна финансова помощ от кандидата 

е по-малка от минималния размер на помощта, определен в т. 2.2 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на критерий 14, Раздел I “Критерии за административно 

съответствие  и допустимост на проектното предложение” от Таблицата за оценка на 

административното съответствие и допустимостта, заложена в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път”. 

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

допустимост”. 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат – 

наименование/ 

Партньор - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмезд

на помощ 

/лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно съответствие и 

допустимост” 

4.  

ESF-2203-01-

11021 

BG051PO001

-2.2.03-0094 

“Обединена 

мебелна 

компания” ООД 

33 112,78 

В съответствие с т. 3.2 „Начин на кандидатстване и процедура” от Насоките за кандидатстване 

Оценителната комисия може писмено да изисква допълнителни документи или пояснителна 

информация, които следва да бъдат представени в определения за това срок. 

На кандидата “Обединена мебелна компания” ООД е изпратено Уведомително писмо с изх. № 

ESFP-2203-01-11021/1 от дата 16.04.2013 г., подписано от председателя на оценителната 

комисия. От товарителница номер PS1040029BKUM на Български пощи ЕАД е видно, че 

писмото е получено на 18.04.2013 г. 

С писмо вх. № ESFP-2203-01-11021/2 от дата 26.04.2013 г. кандидатът не e представил всички 

допълнително изискани документи. 

След проверка от Оценителната комисия на допълнително представените документи от страна на 

кандидата е установено, че кандидатът не е представил изискуемите с Уведомителното писмо 

Декларация Д1 на един от управителите с коректно отбелязани обстоятелства по т. 2 (б) или (в). 

Кандидатът по своя инициатива е изпратил повторно писмо с липсващата Декларация Д1, но то е 

получено извън срок (на 27.04.2013 г.) в Агенция по заетостта и Оценителната комисия не го е 

взела под внимание. 

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

допустимост”, поради непредставяне на изискания от оценителната комисия документ. 

5.  

ESF-2203-01-

11023 

BG051PO001

-2.2.03-0092 

„Белитех” АД 12 832,21 

Съгласно т. 2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ и процент на съфинансиране” от 

Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001-2.2.03 „На път” се определя минимален размер на безвъзмездната финансова 

помощ от 20 000 лева, за която кандидатите следва да участват с проектни предложения. 

Видно от Формуляра за кандидатстване и Приложение Б1 „Общия бюджет на проектното 

приложение – Приложение Б1” сумата на исканата безвъзмездна финансова помощ от кандидата 

е по-малка от минималния размер на помощта, определен в т. 2.2 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на критерий 14, Раздел I “Критерии за административно 

съответствие и допустимост на проектното предложение” от Таблицата за оценка на 

административното съответствие и допустимостта, заложена в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път”. 

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

допустимост”. 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат – 

наименование/ 

Партньор - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмезд

на помощ 

/лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно съответствие и 

допустимост” 

6.  

ESF-2203-02-

02014 

BG051PO001

-2.2.03-0242 

“Булелектрикс” 

ООД 
56 037,52 

На основание т. 3.2 „Начин на кандидатстване и процедура” от Насоките за кандидатстване по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 „На път”, на 

кандидата “Булелектрикс” ООД, е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-2203-02-

02014/1 от дата 16.04.2013 г., подписано от председателя на оценителната комисия. От 

товарителница номер PS104002ADIA3 на Български пощи ЕАД е видно, че писмото е получено 

на 18.04.2013 г. 

С писмо вх. № ESF ESFP-2203-02-02014/2 от 24.04.2013 г. кандидатът не представя изисканите от 

Оценителната комисия в писмото копия на оборотни ведомости за две приключили 

финансови години назад (2010 и 2011 г.), заверени с подпис на представляващия 

дружеството, печат на дружеството и текст “Вярно с оригинала”.  
Проектното предложение не отговаря на Критерий 3, Раздел II.1“Подкрепящи документи от 

кандидата” от Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта, 

заложена в Насоките за кандидатстване по процедурата за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ „На път”. 

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

допустимост”, поради непредставяне на изискания от оценителната комисия документ. 

7.  

ESF-2203-02-

02022 

BG051PO001

-2.2.03-0284 

Териториално 

поделение 

„Държавно ловно 

стопанство 

Ропотамо” към 

ЮИДП ДП 

25 587,25 

Предоставената безвъзмездна финансова помощ по процедура BG051PO001 -2.2.03 „На път” 

попада изцяло в приложното поле на Регламент 1998 от 15.12.2006 на Европейската комисия, 

относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора (нови чл. 107 и чл. 108 от Договора за 

функциониране на Европейския съюз). 

Регламент 1998/2006 се прилага към помощи, предоставяни на предприятия от всички отрасли, с 

изключение на предприятията, чиито основен предмет на дейност попада в изброените отрасли 

по чл. 1, т. 1 от буква „а” до буква „з” от посочения регламент. 

Съгласно чл. 1, т. 1 (б) в забранителния режим на Регламент 1998/2006 попадат помощите, 

предоставяни на предприятия, осъществяващи дейност по първично производство на 

селскостопански продукти, посочени в приложение І към Договора. В глава 1 от 

Приложение I са описани живи животни.  

В съответствие с Формуляра за кандидатстване и направена допълнителна 

административна проверка в Търговския регистър, основният предмет на дейност на 

кандидата Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Ропотамо” към ЮИДП 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат – 

наименование/ 

Партньор - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмезд

на помощ 

/лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно съответствие и 

допустимост” 

ДП е лов и развъждане на дивеч и свързани с тях услуги. 

Кандидатът е в противоречие със заложените в т. 2.2.3 „Критерии за допустимост и 

съвместимост на подпомагането с правилата в областта на минималните помощи по отношение 

на конкретната безвъзмездна финансова помощ” от Насоките за кандидатстване. 

Кандидатът е в противоречие и с разясненията (които съгласно чл. 16, ал. 4 от ПМС 121/2007 са 

задължителни за прилагане от оценителната комисия), дадени в раздел „Въпроси и отговори” по 

схемата относно това, че клоновите структури не са допустими като самостоятелни кандидати по 

настоящата схема. В конкретния случай Кандидатът е подал проектно предложение от позицията 

на клон/териториално поделение към ДП „Югоизточно държавно предприятие” с разширен 

БУЛСТАТ, което е недопустимо по настоящата схема. 

Проектното предложение не отговаря на критерий 22, Раздел I Критерии за административно 

съответствие и допустимост на проектното предложение и критерий 1, Раздел III.3 “Специфични 

критерии за допустимост на кандидата” от Таблицата за оценка на административното 

съответствие и допустимостта, заложена в Насоките за кандидатстване по процедурата за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път”. 

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

допустимост”. 

8.  

ESF-2203-02-

02023 

BG051PO001

-2.2.03-0283 

Териториално 

поделение 

„Държавно ловно 

стопанство 

Граматиково” 

към „ЮИДП” ДП 

20 828,50 

 

Предоставената безвъзмездна финансова помощ по процедура BG051PO001 -2.2.03 „На път” 

попада изцяло в приложното поле на Регламент 1998 от 15.12.2006 на Европейската комисия, 

относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора (нови чл. 107 и чл. 108 от Договора за 

функциониране на Европейския съюз). 

Регламент 1998/2006 се прилага към помощи, предоставяни на предприятия от всички отрасли, с 

изключение на предприятията, чиито основен предмет на дейност попада в изброените отрасли 

по чл. 1, т. 1 от буква „а” до буква „з” от посочения регламент. 

Съгласно чл. 1, т. 1 (б) в забранителния режим на Регламент 1998/2006 попадат помощите, 

предоставяни на предприятия, осъществяващи дейност по първично производство на 

селскостопански продукти, посочени в приложение І към Договора. В глава 1 от 

Приложение I са описани живи животни, а в глава 6 от същото приложение – живи 

животни. 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат – 

наименование/ 

Партньор - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмезд

на помощ 

/лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно съответствие и 

допустимост” 

В съответствие с Формуляра за кандидатстване и направена допълнителна 

административна проверка в Търговския регистър, основният предмет на дейност на 

кандидата Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Ропотамо” към ЮИДП 

ДП е лов и развъждане на дивеч и свързани с тях услуги. 

Кандидатът е в противоречие със заложените в т. 2.2.3 „Критерии за допустимост и 

съвместимост на подпомагането с правилата в областта на минималните помощи по отношение 

на конкретната безвъзмездна финансова помощ” от Насоките за кандидатстване. 

Кандидатът е в противоречие и с разясненията, дадени в раздел „Въпроси и отговори” по схемата 

относно това, че клоновите структури не са допустими като самостоятелни кандидати по 

настоящата схема. В конкретния случай Кандидатът е подал проектно предложение от позицията 

на клон/териториално поделение към ДП „Югоизточно държавно предприятие” с разширен 

БУЛСТАТ, което е недопустимо по настоящата схема. 

Кандидатът е в противоречие и с разясненията (които съгласно чл. 16, ал. 4 от ПМС 121/2007 са 

задължителни за прилагане от оценителната комисия), дадени в раздел „Въпроси и отговори” по 

схемата относно това, че клоновите структури не са допустими като самостоятелни кандидати по 

настоящата схема. В конкретния случай Кандидатът е подал проектно предложение от позицията 

на клон/териториално поделение към ДП „Югоизточно държавно предприятие” с разширен 

БУЛСТАТ, което е недопустимо по настоящата схема. 

Проектното предложение не отговаря на критерий 22, Раздел I Критерии за административно 

съответствие и допустимост на проектното предложение и критерий 1, Раздел III.3 “Специфични 

критерии за допустимост на кандидата” от Таблицата за оценка на административното 

съответствие и допустимостта, заложена в Насоките за кандидатстване по процедурата за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път”. 

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

допустимост”. 

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

допустимост”. 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат – 

наименование/ 

Партньор - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмезд

на помощ 

/лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно съответствие и 

допустимост” 

9.  

ESF-2203-02-

02027 

BG051PO001

-2.2.03-0231 

„Лазур - И.Д.К. - 

Дичо Кунев” 
34 449,84 

 

На основание т. 3.2 „Начин на кандидатстване и процедура” от Насоките за кандидатстване по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 „На път”, на 

кандидата „Лазур - И.Д.К. - Дичо Кунев”, е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-2203-

02-02027/1 от дата 16.04.2013 г., подписано от председателя на оценителната комисия. От 

товарителница номер PS1040029BLE7 на Български пощи ЕАД е видно, че писмото е получено 

на 19.04.2013 г. 

Към дата 30.05.2013 г. няма постъпило писмо и приложени документи от страна на кандидата в 

оценителната комисия. В Уведомителното писмо е изрично посочено, че непредставянето на 

изисканите документи в срок от пет работни дни води до отхвърляне на проекта на етап 

„Административно съответствие и допустимост”. 

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

допустимост”. 

 

10.  

ESF-2203-02-

09001 

BG051PO001

-2.2.03-0221 

„ВОДОСНАБДЯ

ВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ 

– СЛИВЕН” ООД 

49 253,12 

 

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

настоящата схема, допустимата целева група са заети лица, които работят в населени места, 

различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес. 

Работното място на Кандидата „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – СЛИВЕН” ООД не 

се намира извън територията на населеното място (строителните му граници), в което са 

регистрирани по настоящ адрес лицата, които попадат под обхвата на целевата група. Дейността 

по „Превоз на пътници” ще бъде осъществявана само в рамките на градовете Сливен и Нова 

Загора. 

Проектното предложение не отговаря на критерий 10 от Раздел I “Критерии за административно 

съответствие  и допустимост на проектното предложение” от Таблицата за оценка на 

административното съответствие и допустимостта, заложена в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път”. 

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

допустимост”. 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат – 

наименование/ 

Партньор - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмезд

на помощ 

/лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно съответствие и 

допустимост” 

11.  

ESF-2203-02-

10005 

BG051PO001

-2.2.03-0258 

„Тетбрюле - 2” 

ООД 
54 543,84 

В съответствие с т. 3.2. „Начин на кандидатстване и процедура” от Насоките за кандидатстване, 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или пояснителна 

информация, с изключение на: Приложение А - Формуляр за кандидатстване, приложение Б1 - 

бюджет на проекта (без приложенията към него), и приложение Д1 - Декларация на 

кандидата/партньора (в случай че не е представена изобщо на ниво организация 

кандидат/партньор). 

В проектното предложение кандидатът „Тетбрюле - 2” ООД не прилага Общия бюджет на 

проектното приложение – Приложение Б1, което е в противоречие с т. 3.2. от Насоките за 

кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на критерий 12, Раздел I “Критерии за административно 

съответствие  и допустимост на проектното предложение” от Таблицата за оценка на 

административното съответствие и допустимостта, заложена в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път”. 

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

допустимост”. 

12.  

ESF-2203-03-

02019 

BG051PO001

-2.2.03-0023 

„Хотелско 

мениджърска 

компания” 

ЕООД/ 

„Грифид холи” 

ЕООД 

176 396,51 

 

На основание т. 3.1.5 „Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ” от Насоките за кандидатстване процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 „На път”, когато кандидатът или 

партньорът/ите заложи/гат разходи в бюджетен ред 1.1 „Разходи за възнаграждения и 

осигурителни вноски, начислявани за сметка на работодателя, съгласно КТ и КСО за лицата, 

които ще извършват превоза на пътници от и до работното място”, следва да имат предвид, че 

НЕ Е ДОПУСТИМО ДА ЗАЛАГАТ РАЗХОДИ в бюджетен ред 4.1 „Разходи за превоз на 

пътници”.  

Кандидатът „Хотелско мениджърска компания” ЕООД е заложил разходи в бюджетен ред 1.1 

„Разходи за възнаграждения и осигурителни вноски, начислявани за сметка на работодателя, 

съгласно КТ и КСО за лицата, които ще извършват превоза на пътници от и до работното място”, 

както и в бюджетен ред 4.1 „Разходи за превоз на пътници”, което в разрез с Насоките за 

кандидатстване по настоящата схема. 

Проектното предложение не съдържа задължителната допустима дейност „Превоз на пътници” 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат – 

наименование/ 

Партньор - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмезд

на помощ 

/лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно съответствие и 

допустимост” 

съгласно т. 3.1.4 от Насоките за кандидатстване, което е недопустимо с оглед целите на схемата. 

Кандидатът „Хотелско мениджърска компания” ЕООД не е описал ролята и участието на 

партньора „Грифид холи” ЕООД в осигуряването на устойчивост на дейностите и/или 

финансирането след приключването на проекта. 

Проектното предложение не отговаря на критерий 9, Раздел I Критерии за административно 

съответствие и допустимост на проектното предложение и критерий 4, Раздел III.3 “Специфични 

критерии за на партньорите” от Таблицата за оценка на административното съответствие и 

допустимостта, заложена в Насоките за кандидатстване по процедурата за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ „На път”. 

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

допустимост”. 

 

13.  

ESF-2203-03-

02028 

BG051PO001

-2.2.03-0032 

„Кателиеви 90” 

ООД 
40 607,27 

 

 

В съответствие с т. 3.2. „Начин на кандидатстване и процедура” от Насоките за кандидатстване, 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или пояснителна 

информация, с изключение на: Приложение А - Формуляр за кандидатстване, приложение Б1 - 

бюджет на проекта (без приложенията към него), и приложение Д1 - Декларация на 

кандидата/партньора (в случай че не е представена изобщо на ниво организация 

кандидат/партньор). 

В проектното предложение кандидатът „Кателиеви 90” ООД не прилага Общия бюджет на 

проектното приложение – Приложение Б1, което е в противоречие с т. 3.2. от Насоките за 

кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на критерий 12, Раздел I “Критерии за административно 

съответствие  и допустимост на проектното предложение” от Таблицата за оценка на 

административното съответствие и допустимостта, заложена в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път”. 

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

допустимост”. 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат – 

наименование/ 

Партньор - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмезд

на помощ 

/лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно съответствие и 

допустимост” 

14.  

ESF-2203-03-

02036 

BG051PO001

-2.2.03-0040 

„МС - ФУД – 

ВАРНА” ЕООД 
124 437,99 

 

 

 

 

Предоставената безвъзмездна финансова помощ по процедура BG051PO001 -2.2.03 „На път” 

попада изцяло в приложното поле на Регламент 1998 от 15.12.2006 на Европейската комисия, 

относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора (нови чл. 107 и чл. 108 от Договора за 

функциониране на Европейския съюз). 

Регламент 1998/2006 се прилага към помощи, предоставяни на предприятия от всички отрасли, с 

изключение на предприятията, чиито основен предмет на дейност попада в изброените отрасли 

по чл. 1, т. 1 от буква „а” до буква „з” от посочения регламент. 

Съгласно чл. 1, т. 1 (б) в забранителния режим на Регламент 1998/2006 попадат помощите, 

предоставяни на предприятия, осъществяващи дейност по първично производство на 

селскостопански продукти, посочени в приложение І към Договора.  

На 18.03.2013 г. Кандидатът е заличен и има правоприемник, но към момента на кандидатстване 

(08.02.2013 г., 13:40 часа) той се е занимавал с дейност, свързана с производство и търговия с 

растителни и животински продукти. 

Кандидатът е в противоречие със заложените в т. 2.2.3 „Критерии за допустимост и 

съвместимост на подпомагането с правилата в областта на минималните помощи по отношение 

на конкретната безвъзмездна финансова помощ” от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерии 22, Раздел I “Критерии за административно 

съответствие и допустимост на проектното предложение” от Таблицата за оценка на 

административното съответствие и допустимостта, заложена в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път”. 

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

допустимост”. 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат – 

наименование/ 

Партньор - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмезд

на помощ 

/лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно съответствие и 

допустимост” 

15.  

ESF-2203-03-

13008 

BG051PO001

-2.2.03-0069 

СПЕЦИАЛИЗИР

АНА БОЛНИЦА 

ЗА 

РЕХАБИЛИТАЦ

ИЯ - ТУЗЛАТА 

ЕООД 

20 355,34 

На основание т. 3.2 „Начин на кандидатстване и процедура” от Насоките за кандидатстване по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 „На път”, на 

кандидата „Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД, е изпратено 

Уведомително писмо с изх. № ESFP-2203-03-13008/1 от дата 17.04.2013 г., подписано от 

председателя на оценителната комисия. От товарителница номер PS104002ADL2Y на Български 

пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 23.04.2013 г. 

С писмо вх. № ESFP-2203-03-13008/2 от 07.05.2013 г. кандидатът не представя изисканите от 

Оценителната комисия в писмото копия на оборотни ведомости за две приключили 

финансови години назад (2010 и 2011 г.), заверени с подпис на представляващия 

дружеството, печат на дружеството и текст “Вярно с оригинала”, а е представил Отчет за 

приходи и разходи за две приключили години назад (2010 и 2011 г.).  
Проектното предложение не отговаря на Критерий 3, Раздел II.1“Подкрепящи документи от 

кандидата” от Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта, 

заложена в Насоките за кандидатстване по процедурата за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ „На път”. 

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

допустимост”. 

16.  

ESF-2203-04-

01003 

BG051PO001

-2.2.03-0326 

„Мегапорт” ООД 44 752,60 

 

На основание т. 3.2 „Начин на кандидатстване и процедура” от Насоките за кандидатстване по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 „На път”, на 

кандидата „Мегапорт” ООД, е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-2203-04-01003/1 от 

дата 19.04.2013 г., подписано от председателя на оценителната комисия. От товарителница номер 

PS104002ADJTN на Български пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 23.04.2013 г. 

Към дата 30.05.2013 г. няма постъпило писмо и приложени документи от страна на кандидата в 

оценителната комисия. В Уведомителното писмо е изрично посочено, че непредставянето на 

изисканите документи в срок от пет работни дни води до отхвърляне на проекта на етап 

„Административно съответствие и допустимост”. 

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

допустимост”. 

 



 13 

№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат – 

наименование/ 

Партньор - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмезд

на помощ 

/лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно съответствие и 

допустимост” 

17.  

ESF-2203-04-

01014 

BG051PO001

-2.2.03-0315 

„Аполон – 95” 

ЕООД 
132 000 

 

 

 

 

 

В съответствие с т. 3.2. „Начин на кандидатстване и процедура” от Насоките за кандидатстване, 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или пояснителна 

информация, с изключение на: Приложение А - Формуляр за кандидатстване, приложение Б1 - 

бюджет на проекта (без приложенията към него), и приложение Д1 - Декларация на 

кандидата/партньора (в случай че не е представена изобщо на ниво организация 

кандидат/партньор). 

На основание т. 3.2 „Начин на кандидатстване и процедура” от Насоките за кандидатстване по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 „На път” на 

кандидата, „Аполон – 95” ЕООД е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-2203-04-

01014/1 от дата 19.04.2013 г., подписано от председателя на оценителната комисия, с което са 

изискани допълнително приложение Д1 - Декларация на кандидата/партньора и Декларация  - 

приложение Д6.1 за получена минимална помощ, съгласно Регламет 1998/2006. От 

товарителница номер PS104002ADL40 на Български пощи ЕАД е видно, че писмото е получено 

на 23.04.2013 г. 

С писмо вх. № ESFP-2203-04-01014/2 от 24.04.2013 г. кандидатът e представил изисканите 

документи, но подписани от пълномощник, с приложено Пълномощно. Съгласно Насоките за 

кандидатстване по схема „На път” Декларациите не могат да се подписват от упълномощени 

лица, а САМО от законните представители на кандидата.  

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

допустимост”. 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат – 

наименование/ 

Партньор - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмезд

на помощ 

/лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно съответствие и 

допустимост” 

18.  

ESF-2203-04-

01015 

BG051PO001

-2.2.03-0321 

„ЕЛМИНИ” 

ЕООД 
25 387,51 

Съгласно т. 2.1 „Конкретни цели на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ „На път” от Насоките на кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG051PO001-2.2.03 „На път”, кандидатът „ЕЛМИНИ” ЕООД не е допустим 

кандидат, тъй като целите на подаденото от него проектно предложение не са в съответствие с 

общата и специфичните цели на схемата.  

Кандидатът „ЕЛМИНИ” ЕООД е определил целева група от 1 (един) човек, което е недопустимо 

по отношение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път”. 

Проектното предложение не отговаря на критерии 7 и 10 от Раздел I “Критерии за 

административно съответствие  и допустимост на проектното предложение” от Таблицата за 

оценка на административното съответствие и допустимостта, заложена в Насоките за 

кандидатстване по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път”. 

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

допустимост”. 

19.  

ESF-2203-04-

02010 

BG051PO001

-2.2.03-0333 

„Дом за 

възрастни с 

психични 

разстройства”, с. 

Радовци, общ. 

Дряново 

24 427 

 

В съответствие с т. 3.2. „Начин на кандидатстване и процедура” от Насоките за кандидатстване, 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или пояснителна 

информация, с изключение на: Приложение А - Формуляр за кандидатстване, приложение Б1 - 

бюджет на проекта (без приложенията към него), и приложение Д1 - Декларация на 

кандидата/партньора (в случай че не е представена изобщо на ниво организация 

кандидат/партньор). 

В проектното предложение кандидатът „Дом за възрастни с психични разстройства”, с. Радовци, 

общ. Дряново не прилага Общия бюджет на проектното приложение – Приложение Б1, което е в 

противоречие с т. 3.2. от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на критерий 12, Раздел I “Критерии за административно 

съответствие  и допустимост на проектното предложение” от Таблицата за оценка на 

административното съответствие и допустимостта, заложена в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път”. 

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

допустимост”. 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат – 

наименование/ 

Партньор - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмезд

на помощ 

/лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно съответствие и 

допустимост” 

20.  

ESF-2203-04-

06001 

BG051PO001

-2.2.03-0379 

„Универсалстрой

” ООД 
9984 

 

В съответствие с т. 3.2. „Начин на кандидатстване и процедура” от Насоките за кандидатстване, 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или пояснителна 

информация, с изключение на: Приложение А - Формуляр за кандидатстване, приложение Б1 - 

бюджет на проекта (без приложенията към него), и приложение Д1 - Декларация на 

кандидата/партньора (в случай че не е представена изобщо на ниво организация 

кандидат/партньор). 

В проектното предложение кандидатът „Униврсалстрой” ООД не прилага Общия бюджет на 

проектното приложение – Приложение Б1, както и приложение Д1 - Декларация на 

кандидата/партньора, което е в противоречие с т. 3.2. от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не съдържа и задължителната допустима дейност „Превоз на пътници” 

съгласно т. 3.1.4 от Насоките за кандидатстване, което е недопустимо с оглед целите на схемата. 

Съгласно т. 2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ и процент на съфинансиране” от 

Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001-2.2.03 „На път” се определя минимален размер на безвъзмездната финансова 

помощ от 20 000 лева, за която кандидатите следва да участват с проектни предложения. 

Видно от Формуляра за кандидатстване и Приложение Б1 „Общия бюджет на проектното 

приложение – Приложение Б1” сумата на исканата безвъзмездна финансова помощ от кандидата 

е по-малка от минималния размер на помощта, определен в т. 2.2 от Насоките за кандидатстване. 

Кандидатът не е приложил никакви мерки за информиране и публичност, съгласно правилата на 

Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г., съгласно който 

кандидатите са длъжни да информират обществеността относно помощта, получена от 

европейските фондове. 

Проектното предложение не отговаря на критерий 9, 11, 12, 14, 18 Раздел I “Критерии за 

административно съответствие  и допустимост на проектното предложение” от Таблицата за 

оценка на административното съответствие и допустимостта, заложена в Насоките за 

кандидатстване по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път”. 

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

допустимост”. 

 



 16 

№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат – 

наименование/ 

Партньор - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмезд

на помощ 

/лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно съответствие и 

допустимост” 

21.  

ESF-2203-04-

11004 

BG051PO001

-2.2.03-0358 

„Кадифе 1” 

ЕООД 
29 124,11 

В съответствие с т. 3.2. „Начин на кандидатстване и процедура” от Насоките за кандидатстване, 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или пояснителна 

информация, с изключение на: Приложение А - Формуляр за кандидатстване, приложение Б1 - 

бюджет на проекта (без приложенията към него), и приложение Д1 - Декларация на 

кандидата/партньора (в случай че не е представена изобщо на ниво организация 

кандидат/партньор). 

В проектното предложение кандидатът „Кадифе 1” ЕООД не прилага Общия бюджет на 

проектното приложение – Приложение Б1, което е в противоречие с т. 3.2. от Насоките за 

кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на критерий 12, Раздел I “Критерии за административно 

съответствие  и допустимост на проектното предложение” от Таблицата за оценка на 

административното съответствие и допустимостта, заложена в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път”. 

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

допустимост”. 

22.  

ESF-2203-04-

11006 

BG051PO001

-2.2.03-0361 

„МЕДИЦИНСКИ 

ЦЕНТЪР 

АПЕКС” ООД 

90 377,65 

В съответствие с т. 3.2. „Начин на кандидатстване и процедура” от Насоките за кандидатстване, 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или пояснителна 

информация, с изключение на: Приложение А - Формуляр за кандидатстване, приложение Б1 - 

бюджет на проекта (без приложенията към него), и приложение Д1 - Декларация на 

кандидата/партньора (в случай че не е представена изобщо на ниво организация 

кандидат/партньор). 

В проектното предложение кандидатът „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АПЕКС” ООД не прилага 

Общия бюджет на проектното приложение – Приложение Б1, което е в противоречие с т. 3.2. от 

Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на критерий 12, Раздел I “Критерии за административно 

съответствие  и допустимост на проектното предложение” от Таблицата за оценка на 

административното съответствие и допустимостта, заложена в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път”. 

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

допустимост”. 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат – 

наименование/ 

Партньор - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмезд

на помощ 

/лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно съответствие и 

допустимост” 

23.  

ESF-2203-04-

11014 

BG051PO001

-2.2.03-0369 

„Новако 

Билдинг” ЕООД 
62 751,23 

На основание т. 3.2 „Начин на кандидатстване и процедура” от Насоките за кандидатстване по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 „На път”, на 

кандидата „Новако Билдинг” ЕООД, е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-2203-04-

11014/1 от дата 19.04.2013 г., подписано от председателя на оценителната комисия. От 

товарителница номер PS104002ADJHB на Български пощи ЕАД е видно, че писмото не е 

потърсено от получателя и се е върнало в Агенция по заетостта на 10.05.2013 г.  

Същото Уведомително писмо с изх. № ESFP-2203-04-11014/1 от дата 19.04.2013 г., подписано от 

председателя на оценителната комисия, е изпратено на 13.05.2013 г. на същия адрес на 

Кандидата.  

Към дата 30.05.2013 г. няма постъпило писмо и приложени документи от страна на кандидата в 

оценителната комисия. В Уведомителното писмо е изрично посочено, че непредставянето на 

изисканите документи в срок от пет работни дни води до отхвърляне на проекта на етап 

„Административно съответствие и допустимост”. 

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

допустимост”, поради непредставяне на изисканите от оценителната комисия документи. 

24.  

ESF-2203-05-

05001 

BG051PO001

-2.2.03-0261 

„Ситомарк“ 

ЕООД 
63 165,50 

На основание т. 3.2 „Начин на кандидатстване и процедура” от Насоките за кандидатстване по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 „На път”, на 

кандидата „Ситомарк“ ЕООД, е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-2203-05-05001/1 

от дата 22.04.2013 г., подписано от председателя на оценителната комисия. Писмото е изпратено 

на адреса за кореспонденция на Кандидата. От товарителница номер PS104002AT0JA на 

Български пощи ЕАД е видно, че писмото не е потърсено от получателя и се в върнало в Агенция 

по заетостта на 17.05.2013 г. 

Същото Уведомително писмо с изх. № ESFP-2203-05-05001/1 от дата 22.04.2013 г., подписано от 

председателя на оценителната комисия, е изпратено на 18.05.2013 г. на официалния адрес на 

Кандидата. От товарителница номер PS104002CESV1 на Български пощи ЕАД е видно, че 

писмото отново не е потърсено от получателя и се в върнало в Агенция по заетостта на 

22.05.2013 г. 

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

допустимост”, поради непредставяне на изисканите от оценителната комисия документи. 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат – 

наименование/ 

Партньор - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмезд

на помощ 

/лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно съответствие и 

допустимост” 

25.  

ESF-2203-06-

08008 

BG051PO001

-2.2.03-0180 

ПАМЕКСВИН 

ООД 
47 421,00 

 

На основание т. 3.2 „Начин на кандидатстване и процедура” от Насоките за кандидатстване по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 „На път”, на 

кандидата „ПАМЕКСВИН“ ООД, е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-2203-06-

08008/1 от дата 22.04.2013 г., подписано от председателя на оценителната комисия. От 

товарителница номер PS104002AT05W на Български пощи ЕАД е видно, че писмото е получено 

от Кандидата на 29.04.2013 г. 

С писмо вх. № ESFP-2203-06-08008/2 от 10.05.2013 г. кандидатът не представя изисканите от 

Оценителната комисия в писмото Приложение А6.1 от Общия бюджет на проекта – „Разходи за 

банкови такси” и Приложение Б2 – Планирани източници на финансиране на хартия.  

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

допустимост”, поради непредставяне на изисканите от оценителната комисия документи. 

 

26.  

ESF-2203-06-

11017 

BG051PO001

-2.2.03-0150 

„Булсафил” 

ЕООД 
278 250,74 

 

 

В съответствие с т. 3.2 „Начин на кандидатстване и процедура” от Насоките за кандидатстване 

Оценителната комисия може писмено да изисква допълнителни документи или пояснителна 

информация, които следва да бъдат представени в определения за това срок. 

На кандидата „Булсафил” ЕООД е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-2203-06-

11017/1 от дата 22.04.2013 г., подписано от председателя на оценителната комисия. От 

товарителница номер PS104002ADHVN на Български пощи ЕАД е видно, че писмото е получено 

на 26.04.2013 г. 

С писмо вх. № ESFP-2203-06-11017/2 от дата 23.05.2013 г. кандидатът представя допълнително 

изисканите документи извън крайния срок (пет работни дни), посочен в Уведомително писмо 

изх. № ESFP-2203-06-11017/1 от дата 22.04.2013 г., което е в противоречие с т. 3.2 от Насоките за 

кандидатстване. 

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

допустимост”. 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат – 

наименование/ 

Партньор - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмезд

на помощ 

/лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно съответствие и 

допустимост” 

27.  

ESF-2203-06-

11022 

BG051PO001

-2.2.03-0145 

„СПОРТТУР”  

ЕООД 
50 685,31 

В съответствие с т. 3.2. „Начин на кандидатстване и процедура” от Насоките за кандидатстване, 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или пояснителна 

информация, с изключение на: Приложение А - Формуляр за кандидатстване, приложение Б1 - 

бюджет на проекта (без приложенията към него), и приложение Д1 - Декларация на 

кандидата/партньора (в случай че не е представена изобщо на ниво организация 

кандидат/партньор). 

В проектното предложение кандидатът „СПОРТТУР”  ЕООД не прилага Общия бюджет на 

проектното приложение – Приложение Б1. 

Проектното предложение не отговаря на критерий 12, Раздел I “Критерии за административно 

съответствие  и допустимост на проектното предложение” от Таблицата за оценка на 

административното съответствие и допустимостта, заложена в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път”. 

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

допустимост”. 

28.  

ESF-2203-06-

11027 

BG051PO001

-2.2.03-0140 

„Колоре 

България” ООД 
49 283,18 

На основание т. 3.1.5 „Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ” от Насоките за кандидатстване процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 „На път”, когато кандидатът или 

партньорът/ите заложи/гат разходи в бюджетен ред 1.1 „Разходи за възнаграждения и 

осигурителни вноски, начислявани за сметка на работодателя, съгласно КТ и КСО за лицата, 

които ще извършват превоза на пътници от и до работното място”, следва да имат предвид, че 

НЕ Е ДОПУСТИМО ДА ЗАЛАГАТ РАЗХОДИ в бюджетен ред 4.1 „Разходи за превоз на 

пътници”.  

Кандидатът „Колоре България” ООД е заложил разходи в бюджетен ред 1.1 „Разходи за 

възнаграждения и осигурителни вноски, начислявани за сметка на работодателя, съгласно КТ и 

КСО за лицата, които ще извършват превоза на пътници от и до работното място”, както и в 

бюджетен ред 4.1 „Разходи за превоз на пътници”, което в разрез с Насоките за кандидатстване 

по настоящата схема. 

Проектното предложение не отговаря на критерий 9, Раздел I Критерии за административно 

съответствие и допустимост на проектното предложение от Таблицата за оценка на 

административното съответствие и допустимостта, заложена в Насоките за кандидатстване по 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат – 
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Искана 

безвъзмезд

на помощ 

/лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно съответствие и 

допустимост” 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път”. 

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

допустимост”. 

29.  

ESF-2203-07-

12001 

BG051PO001

-2.2.03-0101 

„Родина - 

Попово” ООД 
50 122,80 

 

 

 

 

На основание т. 3.1.5 „Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ” от Насоките за кандидатстване процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 „На път”, когато кандидатът или 

партньорът/ите заложи/гат разходи в бюджетен ред 1.1 „Разходи за възнаграждения и 

осигурителни вноски, начислявани за сметка на работодателя, съгласно КТ и КСО за лицата, 

които ще извършват превоза на пътници от и до работното място”, следва да имат предвид, че 

НЕ Е ДОПУСТИМО ДА ЗАЛАГАТ РАЗХОДИ в бюджетен ред 4.1 „Разходи за превоз на 

пътници”. Разходът в бюджетен ред 4.1 е предвиден за друг работидател, който не е партньор по 

проекта, а подизпълнител не е посочен. 

Кандидатът „Родина - Попово” ООД е заложил разходи в бюджетен ред 1.1 „Разходи за 

възнаграждения и осигурителни вноски, начислявани за сметка на работодателя, съгласно КТ и 

КСО за лицата, които ще извършват превоза на пътници от и до работното място”, както и в 

бюджетен ред 4.1 „Разходи за превоз на пътници”, което в разрез с Насоките за кандидатстване 

по настоящата схема. 

Проектното предложение не отговаря на критерий 9, Раздел I Критерии за административно 

съответствие и допустимост на проектното предложение от Таблицата за оценка на 

административното съответствие и допустимостта, заложена в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път”. 

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

допустимост”. 
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проектното 
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Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно съответствие и 

допустимост” 

30.  

ESF-2203-07-

13003 

BG051PO001

-2.2.03-0107 

ВИАНД ЕАД - 

клон Борисово 
21 287,08 

Кандидатът е в противоречие с разясненията (които, съгласно чл. 16, ал. 4 от ПМС 121/2007, са 

задължителни за прилагане от оценителната комисия), дадени в раздел „Въпроси и отговори” по 

схемата относно това, че клоновите структури не са допустими като самостоятелни кандидати по 

настоящата схема. В конкретния случай Кандидатът е подал проектно предложение от позицията 

на клон/териториално поделение към ВИАНД ЕАД с разширен БУЛСТАТ, което е недопустимо 

по настоящата схема. 

Проектното предложение не отговаря на критерий 1, Раздел III.3 “Специфични критерии за 

допустимост на кандидата” от Таблицата за оценка на административното съответствие и 

допустимостта, заложена в Насоките за кандидатстване по процедурата за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ „На път”. 

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

допустимост”. 

31.  

ESF-2203-07-

13013 

BG051PO001

-2.2.03-0117 

Адвокатска 

кантора - Татяна 

Прокопиева 

37 265,80 

Съгласно т. 2.1 „Конкретни цели на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ „На път” от Насоките на кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG051PO001-2.2.03 „На път”, кандидатът „Адвокатска кантора - Татяна 

Прокопиева” не е допустим кандидат, тъй като целите на подаденото от него проектно 

предложение не са в съответствие с общата и специфичните цели на схемата.  

Целевата група е недопустима, тъй като тя е съставена само от един член, който е 

самоосигуряващ се и сам се представлява. Кандидатът „Адвокатска кантора - Татяна 

Прокопиева” е определила целева група от 1 (един) човек, което е недопустимо по отношение на 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път”, тъй като не стимулира 

широк кръг от лица, които да запазят своята заетост и доходи от труд. 

Съгласно т. 3.1.2 Специфични изисквания за допустимост на кандидата от Насоките за 

кандидатстване допустими кандидати по схемата са работодатели, които които да имат право да 

осъществяват дейност на територията на Република България в съответствие с българското 

законодателство. Кандидатът  „Адвокатска кантора – Татяна Прокопиева” не е работодател по 

смисъла на Параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, според който 

„Работодател” е „всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко 

друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, 

организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), 
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Идентификац
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на 

проектното 
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Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно съответствие и 

допустимост” 

което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение, включително 

за извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа 

в предприятие ползвател”. 

Проектното предложение не отговаря на критерии 7 и 10 от Раздел I “Критерии за 

административно съответствие  и допустимост на проектното предложение” и критерий 1 от 

Раздел II.3 Специфични критерии за допустимост на кандидата от Таблицата за оценка на 

административното съответствие и допустимостта, заложена в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път”. 

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

допустимост”. 

32.  

ESF-2203-07-

13019 

BG051PO001

-2.2.03-0123 

„Ромина” ООД 16 000 

Съгласно т. 2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ и процент на съфинансиране” от 

Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001-2.2.03 „На път” се определя минимален размер на безвъзмездната финансова 

помощ от 20 000 лева, за която кандидатите следва да участват с проектни предложения. 

Видно от Формуляра за кандидатстване сумата на исканата безвъзмездна финансова помощ от 

кандидата е по-малка от минималния размер на помощта, определен в т. 2.2 от Насоките за 

кандидатстване. 

В съответствие с т. 3.2. „Начин на кандидатстване и процедура” от Насоките за кандидатстване, 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или пояснителна 

информация, с изключение на: Приложение А - Формуляр за кандидатстване, приложение Б1 - 

бюджет на проекта (без приложенията към него), и приложение Д1 - Декларация на 

кандидата/партньора (в случай че не е представена изобщо на ниво организация 

кандидат/партньор). 

В проектното предложение кандидатът „Ромина” ООД не прилага Общия бюджет на проектното 

приложение – Приложение Б1, което е в противоречие с т. 3.2. от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на критерий 12, 14, Раздел I “Критерии за 

административно съответствие  и допустимост на проектното предложение” от Таблицата за 

оценка на административното съответствие и допустимостта, заложена в Насоките за 

кандидатстване по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път”. 

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

допустимост”. 

33.  

ESF-2203-07-

13020 

BG051PO001

-2.2.03-0124 

„МИК-БГ” ЕООД 22 660,65 

В съответствие с т. 3.2. „Начин на кандидатстване и процедура” от Насоките за кандидатстване, 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или пояснителна 

информация, с изключение на: Приложение А - Формуляр за кандидатстване, приложение Б1 - 

бюджет на проекта (без приложенията към него), и приложение Д1 - Декларация на 

кандидата/партньора (в случай че не е представена изобщо на ниво организация 

кандидат/партньор). 

В проектното предложение кандидатът „МИК-БГ” ЕООД не прилага Общия бюджет на 

проектното приложение – Приложение Б1, което е в противоречие с т. 3.2. от Насоките за 

кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на критерий 12, Раздел I “Критерии за административно 

съответствие  и допустимост на проектното предложение” от Таблицата за оценка на 

административното съответствие и допустимостта, заложена в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път”. 

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

допустимост”. 

34.  

ESF-2203-08-

01008 

BG051PO001

-2.2.03-0196 

„ОЛИМПОС-99” 

ООД 
21 313,19 

На основание т. 3.1.5 „Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ” от Насоките за кандидатстване процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 „На път”, когато кандидатът или 

партньорът/ите заложи/гат разходи в бюджетен ред 1.1 „Разходи за възнаграждения и 

осигурителни вноски, начислявани за сметка на работодателя, съгласно КТ и КСО за лицата, 

които ще извършват превоза на пътници от и до работното място”, следва да имат предвид, че 

НЕ Е ДОПУСТИМО ДА ЗАЛАГАТ РАЗХОДИ в бюджетен ред 4.1 „Разходи за превоз на 

пътници”.  

Кандидатът „ОЛИМПОС-99” ООД е заложил разходи в бюджетен ред 1.1 „Разходи за 

възнаграждения и осигурителни вноски, начислявани за сметка на работодателя, съгласно КТ и 

КСО за лицата, които ще извършват превоза на пътници от и до работното място”, както и в 

бюджетен ред 4.1 „Разходи за превоз на пътници”, което в разрез с Насоките за кандидатстване 

по настоящата схема. 

Проектното предложение не отговаря на критерий 9, Раздел I Критерии за административно 
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допустимост” 

съответствие и допустимост на проектното предложение от Таблицата за оценка на 

административното съответствие и допустимостта, заложена в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път”. 

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

допустимост”. 

35.  

ESF-2203-08-

01010 

BG051PO001

-2.2.03-0198 

„Пирос” ООД 34 434,40 

В проектното си предложение във Формуляра за кандидатстване кандидатът „Пирос” ООД не е 

попълнил Раздел ІІ „Екип за организация и управление на проекта”, което е задължително 

условие и е в противоречие с т. 3.2. от Насоките за кандидатстване.  

В съответствие с т. 3.2. „Начин на кандидатстване и процедура” от Насоките за кандидатстване, 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или пояснителна 

информация, с изключение на: Приложение А - Формуляр за кандидатстване, приложение Б1 

- бюджет на проекта (без приложенията към него), и приложение Д1 - Декларация на 

кандидата/партньора (в случай че не е представена изобщо на ниво организация 

кандидат/партньор). 

Проектното предложение не отговаря на критерий 3, Раздел I “Критерии за административно 

съответствие  и допустимост на проектното предложение” от Таблицата за оценка на 

административното съответствие и допустимостта, заложена в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път”. 

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

допустимост”. 

36.  

ESF-2203-08-

07002 

BG051PO001

-2.2.03-0438 

„Строителна 

фирма Рила” 

ЕООД 

55 203,24 

Кандидатът „Строителна фирма Рила” ЕООД е представил в оригинал и едно копие проектното 

си предложение по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001-2.2.03 „На път”, но към проектното предложение не е използван правилният 

Формуляр за кандидатстване (Приложение А), публикуван специално за съответната 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

В съответствие с т. 3.2. „Начин на кандидатстване и процедура” от Насоките за кандидатстване, 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или пояснителна 

информация, с изключение на: Приложение А - Формуляр за кандидатстване, приложение Б1 

- бюджет на проекта (без приложенията към него), и приложение Д1 - Декларация на 

кандидата/партньора (в случай че не е представена изобщо на ниво организация 
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Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно съответствие и 

допустимост” 

кандидат/партньор). 

Проектното предложение не отговаря на критерий 2, Раздел I “Критерии за административно 

съответствие  и допустимост на проектното предложение” от Таблицата за оценка на 

административното съответствие и допустимостта, заложена в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път”. 

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

допустимост”. 

37.  

ESF-2203-08-

07010 

BG051PO001

-2.2.03-0215 

СНЦ „Иновация” 29 574,96 

Кандидатът СНЦ „Иновация” е представил в оригинал и едно копие проектното си предложение 

по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 „На път”, 

но към проектното предложение не е използван правилният Формуляр за кандидатстване 

(Приложение А), публикуван специално за съответната процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 

В съответствие с т. 3.2. „Начин на кандидатстване и процедура” от Насоките за кандидатстване, 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или пояснителна 

информация, с изключение на: Приложение А - Формуляр за кандидатстване, приложение Б1 

- бюджет на проекта (без приложенията към него), и приложение Д1 - Декларация на 

кандидата/партньора (в случай че не е представена изобщо на ниво организация 

кандидат/партньор). 

Проектното предложение не отговаря на критерий 2, Раздел I “Критерии за административно 

съответствие  и допустимост на проектното предложение” от Таблицата за оценка на 

административното съответствие и допустимостта, заложена в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път”. 

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

допустимост”. 

38.  

ESF-2203-09-

08005 

BG051PO001

-2.2.03-0286 

„Артекс 

България“ ЕООД 
22 309,40 

В съответствие с т. 3.2. „Начин на кандидатстване и процедура” от Насоките за кандидатстване, 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или пояснителна 

информация, с изключение на: Приложение А - Формуляр за кандидатстване, приложение Б1 - 

бюджет на проекта (без приложенията към него), и приложение Д1 - Декларация на 

кандидата/партньора (в случай че не е представена изобщо на ниво организация 

кандидат/партньор). 
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Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно съответствие и 

допустимост” 

На основание т. 3.2 „Начин на кандидатстване и процедура” от Насоките за кандидатстване по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 „На път” на 

кандидата „Артекс България“ ЕООД е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-2203-09-

08005/1 от дата 09.05.2013 г., подписано от председателя на оценителната комисия, с което са 

изискани допълнително копия от оборотни ведомости за 2010 и 2011 г. финансова година, 

заверени с вярно с оригинала и приложение Д1 - Декларации на кандидата/партньора от Ролф 

Михаел Мааг и Кристиан Мааг. От товарителница номер PS104002AZ647 на Български пощи 

ЕАД е видно, че писмото е получено на 13.05.2013 г. 

С писмо вх. № ESFP-2203-09-08005/2 от 15.05.2013 г. кандидатът не е представил приложение Д1 

- Декларации на кандидата/партньора от Ролф Михаел Мааг и Кристиан Мааг. Съгласно 

Насоките за кандидатстване по схема „На път” приложение Д1 - Декларации на 

кандидата/партньора се подават от всички лица, които са овластени да представляват 

кандидата/партньора (независимо дали го представляват заедно или поотделно) и са вписани в 

търговския регистър или в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или са 

определени като такива в учредителен акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване. 

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

допустимост”. 

39.  

ESF-2203-09-

12014 

BG051PO001

-2.2.03-0293 

„Пътстрой” ООД 11 237,92 

Съгласно т. 2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ и процент на съфинансиране” от 

Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001-2.2.03 „На път” се определя минимален размер на безвъзмездната финансова 

помощ от 20 000 лева, за която кандидатите следва да участват с проектни предложения. 

Видно от Приложение Б1 „Общия бюджет на проектното приложение – Приложение Б1” сумата 

на исканата безвъзмездна финансова помощ от кандидата е по-малка от минималния размер на 

помощта, определен в т. 2.2 от Насоките за кандидатстване. 

Съгласно т. 3.2.1 „Формуляр за кандидатстване” трябва да са попълнени всички раздели и 

подраздели на Формуляра за кандидатстване. Кандидатът „Пътстрой” ООД не е попълнил всички 

раздели и подраздели във Формуляра за кандидастване. 

Съгласно т. 2.1 „Конкретни цели на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ „На път” от Насоките на кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG051PO001-2.2.03 „На път” кандидатът е задължен да заложи и опише обща 
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Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно съответствие и 

допустимост” 

и специфични цели на подаденото от него проектно предложение. Във Формуляра за 

кандидатстване на кандидата „Пътстрой” ООД такива няма.  

Кандидатът не е приложил никакви мерки за информиране и публичност, съгласно правилата на 

Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г., съгласно който 

кандидатите са длъжни да информират обществеността относно помощта, получена от 

европейските фондове.  

В съответствие с т. 3.2. „Начин на кандидатстване и процедура” от Насоките за кандидатстване, 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или пояснителна 

информация, с изключение на: Приложение А - Формуляр за кандидатстване, приложение Б1 

- бюджет на проекта (без приложенията към него), и приложение Д1 - Декларация на 

кандидата/партньора (в случай че не е представена изобщо на ниво организация 

кандидат/партньор). 

В проектното предложение кандидатът „Пътстрой” ООД не прилага приложение Д1 - 

Декларация на кандидата/партньора, което е в противоречие с т. 3.2. от Насоките за 

кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на критерий 3, 7, 10, 11, 14 и 18 от Раздел I “Критерии за 

административно съответствие  и допустимост на проектното предложение” от Таблицата за 

оценка на административното съответствие и допустимостта, заложена в Насоките за 

кандидатстване по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път”. 

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

допустимост”. 
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40.  

ESF-2203-18-

08003 

BG051PO001

-2.2.03-0435 

„ТЕХ-МА” ООД 79 492,77 

На основание т. 3.1.5 „Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ” от Насоките за кандидатстване процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 „На път”, когато кандидатът или 

партньорът/ите заложи/гат разходи в бюджетен ред 1.1 „Разходи за възнаграждения и 

осигурителни вноски, начислявани за сметка на работодателя, съгласно КТ и КСО за лицата, 

които ще извършват превоза на пътници от и до работното място”, следва да имат предвид, че 

НЕ Е ДОПУСТИМО ДА ЗАЛАГАТ РАЗХОДИ в бюджетен ред 4.1 „Разходи за превоз на 

пътници”.  

Кандидатът „ТЕХ-МА” ООД е заложил разходи в бюджетен ред 1.1 „Разходи за възнаграждения 

и осигурителни вноски, начислявани за сметка на работодателя, съгласно КТ и КСО за лицата, 

които ще извършват превоза на пътници от и до работното място”, както и в бюджетен ред 4.1 

„Разходи за превоз на пътници”, което в разрез с Насоките за кандидатстване по настоящата 

схема. 

Проектното предложение не отговаря на критерий 9, Раздел I Критерии за административно 

съответствие и допустимост на проектното предложение от Таблицата за оценка на 

административното съответствие и допустимостта, заложена в Насоките за кандидатстване по 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „На път”. 

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

допустимост”. 

 

 

         Председател на Оценителна комисия: 

                      Женя Димова /п/ 


