
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 II, СЕСИЯ 6”     
                                  

             

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ  

BG051PO001-1.2.03 “НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА 

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ”- КОМПОНЕНТ II, СЕСИЯ 6” 

На 11.10.2013 г. приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост на проектите предложения, 

подадени на Сесия VI по процедура за подбор на проекти BG051PO001-1.2.03 “НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО НА 

ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ”- КОМПОНЕНТ II”.  

 

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 18.10.2013г./, на следния адрес: 
 

ДО РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН ПО ПРОЦЕДУРА 

BG051PO001-1.2.03 “НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА 

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ”- КОМПОНЕНТ II” 

 Възражение във връзка с проектно предложение № ESF-1203-_ _-_ _ _ _ _ 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

ж.к. Възраждане, ул. „Антим I” №14, гр. София, 1303, 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 18.10.2013г. 

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

друг адрес, няма да бъдат разглеждани. 

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

един от отпадналите на този етап на оценка кандидати! 
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ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

BG051PO001-1.2.03 “НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА 

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ”- КОМПОНЕНТ II, СЕСИЯ 6” 

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 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

1.  
BG051PO001

-1.2.03-2054 
“Распер” ЕООД 19795,36 

Съгласно т. 3.2.2 ”Електронно кандидатстване” от Насоките за кандидатстване 

кандидатът следва да използва утвърдения и публикуван в информационната 

система за управление и наблюдение – https://eumis.government.bg/ „Формуляр за 

електронно кандидатстване” (Приложение А). 

В представения от кандидата “Распер” ЕООД Електронен формуляр за 

кандидатстване не е попълнен Раздел II „Екип за организация и управление”, 

което е в противоречие с т.3.2.2 от НК.  

В съответствие с посочената точка от Насоките за кандидатстване 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или 

пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

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 “Насърчаване стартирането на проекти за 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

2.  
ESF-1203-01-

01138 
„Венатус груп” ЕООД 19999,25 

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

Насоките за кандидатстване кандидатът следва да бъде предприятие, създадено 

след приключване предоставянето на обучение и/или консутиране по Компонент 

I. 

Лицето, което представлява предприятието-кандидат, е преминало успешно 

консултиране по процедура “Насърчаване стартирането на проекти за развиване 

на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент I” на дати 21.09.2012 г. и 

28.09.2012 г. След направена допълнителна административна проверка от страна 

на Оценителната комисия в Търговския регистър, относно датата на създаване на 

предприятието, се констатира, че кандидатът е предприятие, регистрирано на 

19.09.2012 г., което е преди датата на приключване на обучение и/или 

консутиране по Компонент I. 

    Проектното предложение не отговаря на Критерий 2, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

3.  
ESF-1203-01-

01143 

„Стампа 

Адвертайзинг” ЕООД 
19997,68 

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

Насоките за кандидатстване кандидатът е предприятие, регистрирано и 

представлявано от лицето, успешно преминало обучение и/или консутиране по 

Компонент I и създадено след приключване им. 

Лицето, което представлява предприятието-кандидат, не е включено в 

обучение и/или консутиране по процедура “Насърчаване стартирането на 



 4 

№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент I”, което 

е в противоречие с т. 3.1.2 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 1, Раздел II.2 “Общи 

критерии за допустимост на кандидата” и Критерий 1, 2 и 3, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

4.  
ESF-1203-01-

01162 

ЕТ „Еропа днес – 

Илиян Иванов”  
20000,00 

Съгласно т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават на ръка 

в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване към момента на 

кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи, отпечатан на хартия 

във формат А4,  Формуляр за кандидатстване (Приложение А), попълнен на 

български език, внимателно и ясно. 

В представения от кандидата ЕТ „Еропа днес – Илиян Иванов” Формуляр за 

кандидатстване липсват Раздел I ”Описание на кандидата” и  Раздел II „Екип за 

организация и управление”, което е в противоречие с т.3.2.1 от НК.  

В съответствие с посочената точка от Насоките за кандидатстване 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или 

пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

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 “Насърчаване стартирането на проекти за 



 5 

№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

5.  
ESF-1203-01-

01184 
„Матенай” ЕООД 12034,83 

Съгласно т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават на ръка 

в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване към момента на 

кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи, отпечатан на хартия 

във формат А4,  Формуляр за кандидатстване (Приложение А), попълнен на 

български език, внимателно и ясно. 

Кандидатът „Матенай” ЕООД не е представил Формуляр за кандадидатстване 

(Приложение А) към момента на кандидатстване по процедура “Насърчаване 

стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- 

Компонент II”, сесия 6, което е в противоречие с т.3.2.1 от НК. 

В съответствие с посочената точка от Насоките за кандидатстване 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или 

пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

6.  
ESF-1203-01-

01194 
„Роси Ел Ком” ЕООД 18433,00 

Съгласно т. 3.1.2 „Специфични изисквания за допустимост на кандидата” от 

Насоките за кандидатстване, кандидатът следва да бъде предприятие, което е 

регистрирано и създадено от лицето, успешно приключило обучение и/или 

консултации по Компонент I. 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

След направена допълнителна административна проверка от страна на 

Оценителната комисия в Търговския регистър, относно датата на създаване на 

предприятието, се констатира, че към момента на кандидатстване няма 

регистрирана фирма с наименование „Роси Ел Ком” ЕООД, което е в 

противоречие с т.3.1.2 от НК. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 1, Раздел II.2 “Общи 

критерии за допустимост на кандидата” и Критерий 1, 2, 3, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

7.  
ESF-1203-01-

01199 
„Мад мотор” ЕООД 19154,38 

Съгласно т.3.2.1 ”Кандидатстване, при което документите се подават на ръка в 

ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване на кандидата „Мад 

мотор” ЕООД е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-1203-01-01199/1 

от 05.09.2013 г., подписано от председателя на оценителната комисия. От 

товарителница номер ИДPS104002H0UJI на Български пощи ЕАД е видно, че 

писмото е получено на 13.09.2013 г. 

Към дата 11.10.2013 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”. 

8.  
ESF-1203-01-

01204 

Издателска къща 

„Чан” ЕООД 
19997,35 

Съгласно т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават на ръка 

в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване към момента на 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи, отпечатан на хартия 

във формат А4, Формуляр за кандидатстване (Приложение А), попълнен на 

български език, внимателно и ясно, като е недопустимо същия да бъде написан 

на ръка. 

В представения от кандидата Издателска къща „Чан” ЕООД Формуляр за 

кандидатстване, Раздел IV “Описание” и Раздел VI „Устойчивост” и  не са 

попълнени, което е в противоречие с т.3.2.1 от НК. 

В съответствие с посочената точка от Насоките за кандидатстване 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или 

пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

9.  
ESF-1203-01-

01207 
„Блус-В” ЕООД 17598,20 

Съгласно т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават на ръка 

в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване към момента на 

кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи, отпечатан на хартия 

във формат А4, Формуляр за кандидатстване (Приложение А), попълнен на 

български език, внимателно и максимално ясно. 

В представения от кандидата „Блус-В” ЕООД Формуляр за кандидатстване, 

Раздел II „Екип за организация и управление” не е попълнен, което е в 

противоречие с т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 3, Раздел I “Критерии за 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

10.  
ESF-1203-01-

04065 
„Изгрей” ООД 20000,00 

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

Насоките за кандидатстване, кандидатът следва да бъде предприятие, 

регистрирано и представлявано от лицето, успешно преминало обучение и/или 

консутиране по Компонент I и създадено след приключване на обучение и/или 

консутирането. 

Лицето, представляващо кандидатът е преминало консултации по Компонент 

I, но след направена допънителна административна проверка от страна на 

Оценителната комисия в Търговския регистър, е установено, че не е създадена и 

регистрирана фирма с името на „Изгрей” ООД. 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи, 

отпечатани на хартия във формат А4, Формуляр за кандидатстване 

(Приложение А) и Бюджет на проекта (Приложение Б1), като Оценителната 

комисия може писмено да изисква представяне на документи или пояснителна 

информация от кандидата с изключение на: Формуляр за кандидатстване 

(Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 Декларация на 

Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Към подаденото проектно предложение от „Изгрей” ООД не е приложен 

Формуляр за кандидатстване и Бюджет – Б1, което е в противоречие с т.3.2.1 от 

Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 2 и 15, Раздел I “Критерии 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

за административно съответствие и допустимост на проектното предложение”;  

Критерий 1, Раздел II.2 „Общи критерии за допустимост на кандидата”, 

Критерий 1,2,3,4, 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 “Насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

11.  
ESF-1203-01-

04067 
„Интерна Ауто” ЕООД 19987,31 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Формуляр 

за кандидатстване (Приложение А), попълнен на български език, внимателно и  

максимални ясно. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

В подаденото проектно предложение кандидатът „Интерна Ауто” ЕООД не е 

приложил Формуляр за кандидатстване (Приложение А), което е в противоречие 

с т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

12.  
ESF-1203-01-

04070 

„Галант финанс” 

ЕООД 
19585,86 

Съгласно т. 3.1.2 „Специфични изисквания за допустимост на кандидата” от 

Насоките за кандидатстване, кандидатът е предприятие, което е регистрирано и 

се представлява от лицето, успешно преминало обучение и/или получило услуга 

консултиране по Компонент I. 

На основание направена проверка от страна на Оценителната комисия, лицето, 

представляващо „Галант финанс” ЕООД, не е участвало в обучение и/или 

получило услуга консултиране по “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент I, което е в 

противоречие с т.3.1.2 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 1, Раздел II.2 “Общи 

критерии за допустимост на кандидата” и Критерий 1, 2 и 3, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

13.  
ESF-1203-01-

04071 

“Велислава 

Цветанова” ЕООД 
19998,96 

Съгласно т.3.2.1 ”Кандидатстване, при което документите се подават на ръка в 

ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване на кандидата 

“Велислава Цветанова” ЕООД е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-

1203-01-04071/1 от 05.09.2013 г., подписано от председателя на оценителната 

комисия. От товарителница номер ИДPS104002GRCBI на Български пощи ЕАД 

е видно, че писмото е получено на 18.09.2013 г. 

Към дата 11.10.2013 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”. 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

14.  
ESF-1203-01-

04079 

 ЕТ „Алекса-Мария 

Александрова” 
19957,64 

Съгласно т. 3.1.2 „Специфични изисквания за допустимост на кандидата” от 

Насоките за кандидатстване, кандидатът е предприятие, което е регистрирано и 

се представлява от лице, успешно преминало обучение и/или получило услуга 

консултиране по Компонент I. 

На основание направена проверка от страна на Оценителната комисия, лицето, 

представляващо ЕТ „Алекса-Мария Александрова”, не е участвало в обучение 

и/или получило услуга консултиране по “Насърчаване стартирането на проекти 

за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент I, което е в 

противоречие с т.3.1.2 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 1, Раздел II.2 “Общи 

критерии за допустимост на кандидата” и Критерий 1, 2 и 3, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

15.  
ESF-1203-01-

04083 
„Вики Стил 90” ЕООД 20000,00 

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

Насоките за кандидатстване, кандидатът следва да бъде предприятие, 

регистрирано и представлявано от лицето, успешно преминало обучение и/или 

консутиране по Компонент I. 

На основание направена проверка от страна на Оценителната комисия, лицето, 

представляващо „Вики Стил 90” ЕООД, не е участвало в обучение и/или 

получило услуга консултиране по “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент I, което е в 

противоречие с т.3.1.2 от Насоките за кандидатстване. 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи, 

отпечатани на хартия във формат А4, Формуляр за кандидатстване 

(Приложение А) и Бюджет на проекта (Приложение Б1), като Оценителната 

комисия може писмено да изисква представяне на документи или пояснителна 

информация от кандидата с изключение на: Формуляр за кандидатстване 

(Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 Декларация на 

Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Към подаденото проектно предложение от „Вики Стил 90” ЕООД не е 

приложен Формуляр за кандидатстване и Бюджет – Б1, което е в противоречие с 

т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 2 и 15, Раздел I “Критерии 

за административно съответствие и допустимост на проектното предложение” 

Критерий 1, Раздел II.2 “Общи критерии за допустимост на кандидата” и 

Критерий 1, 2 и 3, 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 “Насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

16.  
ESF-1203-01-

04089 

“ДИА-Дом и 

Архитектура” ЕООД 
19999,71 

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

Насоките за кандидатстване, кандидатът следва да бъде предприятие, 

регистрирано и представлявано от лицето, успешно преминало обучение и/или 

консутиране по Компонент I. 

На основание направена проверка от страна на Оценителната комисия, лицето, 

представляващо “ДИА-Дом и Архитектура” ЕООД, не е участвало в обучение 

и/или получило услуга консултиране по “Насърчаване стартирането на проекти 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент I, което е в 

противоречие с т.3.1.2 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 1, Раздел II.2 “Общи 

критерии за допустимост на кандидата” и Критерий 1, 2 и 3, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

17.  
ESF-1203-01-

04090 
„Евро БМ” ЕООД 19998,09 

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

Насоките за кандидатстване, кандидатът следва да бъде предприятие, 

регистрирано и представлявано от лицето, успешно преминало обучение и/или 

консутиране по Компонент I. 

На основание направена проверка от страна на Оценителната комисия е 

констатирано, че лицето, представляващо „Евро БМ” ЕООД, не е участвало в 

обучение и/или получило услуга консултиране по “Насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент I, което е 

в противоречие с т.3.1.2 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 1, Раздел II.2 “Общи 

критерии за допустимост на кандидата” и Критерий 1, 2 и 3, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

18.  
ESF-1203-01-

04092 
„Ейлиъншейпд” ООД 19964,30 

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

Насоките за кандидатстване, кандидатът следва да бъде предприятие, 

регистрирано и представлявано от лицето, успешно преминало обучение и/или 

консутиране по Компонент I. 

На основание направена проверка от страна на Оценителната комисия е 

констатирано, че лицето, представляващо „Ейлиъншейпд” ООД, не е участвало в 

обучение и/или получило услуга консултиране по “Насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент I, което е 

в противоречие с т.3.1.2 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 1, Раздел II.2 “Общи 

критерии за допустимост на кандидата” и Критерий 1, 2 и 4, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

19.  
ESF-1203-01-

04102 
„Артерей” ЕООД 19570,30 

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

Насоките за кандидатстване, кандидатът следва да бъде предприятие, 

регистрирано и представлявано от лицето, успешно преминало обучение и/или 

консутиране по Компонент I. 

На основание направена проверка от страна на Оценителната комисия е 

констатирано, че лицето, представляващо „Артерей” ЕООД, не е участвало в 

обучение и/или получило услуга консултиране по “Насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент I, което е 

в противоречие с т.3.1.2 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 1, Раздел II.2 “Общи 

критерии за допустимост на кандидата” и Критерий 1, 2 и 3, Раздел II.3 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

“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 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

20.  
ESF-1203-01-

04105 
“Р. Минев 2013” ЕООД 20000,00 

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

Насоките за кандидатстване, кандидатът следва да бъде предприятие, 

регистрирано и представлявано от лицето, успешно преминало обучение и/или 

консутиране по Компонент I. 

На основание направена проверка от страна на Оценителната комисия е 

констатирано, че лицето, представляващо „“Р. Минев 2013” ЕООД, не е 

участвало в обучение и/или получило услуга консултиране по “Насърчаване 

стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- 

Компонент I, което е в противоречие с т.3.1.2 от Насоките за кандидатстване. 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи, 

отпечатани на хартия във формат А4, Формуляр за кандидатстване 

(Приложение А) и Бюджет на проекта (Приложение Б1), като Оценителната 

комисия може писмено да изисква представяне на документи или пояснителна 

информация от кандидата с изключение на: Формуляр за кандидатстване 

(Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 Декларация на 

Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Към подаденото проектно предложение от “Р. Минев 2013” ЕООД не е 

приложен Формуляр за кандидатстване и Бюджет на проекта – Приложение Б1, 

което е в противоречие с т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 2 и 15, Раздел I “Критерии 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

за административно съответствие и допустимост на проектното предложение”, 

Критерий 1, Раздел II.2 “Общи критерии за допустимост на кандидата” и 

Критерий 1, 2 и 3, 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 “Насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

21.  
ESF-1203-01-

04106 
„И-РЕН 67” ЕООД 20000,00 

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

Насоките за кандидатстване, кандидатът следва да бъде предприятие, 

регистрирано и представлявано от лицето, успешно преминало обучение и/или 

консутиране по Компонент I. 

На основание направена проверка от страна на Оценителната комисия е 

констатирано, че лицето, представляващо „И-РЕН 67” ЕООД, не е участвало в 

обучение и/или получило услуга консултиране по “Насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент I, което е 

в противоречие с т.3.1.2 от Насоките за кандидатстване. 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи, 

отпечатани на хартия във формат А4, Формуляр за кандидатстване 

(Приложение А) и Бюджет на проекта (Приложение Б1), като Оценителната 

комисия може писмено да изисква представяне на документи или пояснителна 

информация от кандидата с изключение на: Формуляр за кандидатстване 

(Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 Декларация на 

Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Към подаденото проектно предложение от „И-РЕН 67” ЕООД не е приложен 

Формуляр за кандидатстване и Бюджет на проекта –  Приложени Б1, което е в 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

противоречие с т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 2 и 15, Раздел I “Критерии 

за административно съответствие и допустимост на проектното предложение”, 

Критерий 1, Раздел II.2 “Общи критерии за допустимост на кандидата” и 

Критерий 1, 2 и 3, 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 “Насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

22.  
ESF-1203-01-

04108 
„ПБ 2013” ЕООД 20000,00 

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

Насоките за кандидатстване, кандидатът следва да бъде предприятие, 

регистрирано и представлявано от лицето, успешно преминало обучение и/или 

консутиране по Компонент I. 

На основание направена проверка от страна на Оценителната комисия е 

констатирано, че лицето, представляващо „ПБ 2013” ЕООД, не е участвало в 

обучение и/или получило услуга консултиране по “Насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент I, което е 

в противоречие с т.3.1.2 от Насоките за кандидатстване. 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Формуляр 

за кандидатстване (Приложение А), като Оценителната комисия може писмено 

да изисква представяне на документи или пояснителна информация от кандидата 

с изключение на: Формуляр за кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – 

Приложение Б1, Приложение Д1 Декларация на Кандидата, в случай, че същата 

не е представена изобщо. 

Към подаденото проектно предложение от „ПБ 2013” ЕООД не е приложен 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

Формуляр за кандидатстване, което е в противоречие с т.3.2.1 от Насоките за 

кандидатстване. 

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

административно съответствие и допустимост на проектното предложение”, 

Критерий 1, Раздел II.2 “Общи критерии за допустимост на кандидата” и 

Критерий 1, 2 и 3, 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 “Насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

23.  
ESF-1203-01-

04114 

„Съни тийм 

продакшън студио” 

ЕООД 

27117,01 

Съгласно т. 2.2.1. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от Насоките 

за кандидатстване, максимално допустимият размер безвъзмездна финансова 

помощ (БФП), за която може да се кандидатства е 20 000 хил. лева. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение 

Д1 Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Във Формуляр за кандидатстване на „Съни тийм продакшън студио” ЕООД, 

Раздел III „Допустимост на проектното предложение”, е разписано, че процента 

на исканата безвъзмездна финансова помощ от общата стойност на проекта е 100 

%, а в Бюджета Б1 сумата на общо допустимите разходи по проекта е 27 117,01 

лева, което е над максимално допустимия размер БФП по процедура 

BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на 

самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II и в противоречие с т.2.2.1 от 

НК. 

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

административно съответствие и допустимост на проектното предложение”, 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

Критерий 1 от Таблицата за оценка на административното съответствие и 

допустимостта, заложена в Насоките за кандидатстване по процедурата за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

24.  
ESF-1203-01-

07079 
„Риъл Инджой” ЕООД 19999,24 

Съгласно т.3.2.1 ”Кандидатстване, при което документите се подават на ръка в 

ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване на кандидата „Риъл 

Инджой” ЕООД е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-1203-01-

07079/1 от 05.09.2013 г., подписано от председателя на оценителната комисия. 

От товарителница номер ИДPS104002GUEO0 на Български пощи ЕАД е видно, 

че писмото е получено на 16.09.2013 г. 

Към дата 11.10.2013 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”. 

25.  
ESF-1203-01-

07081 
„ВМ-Галакси” ЕООД 18171,16 

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

Насоките за кандидатстване, кандидатът следва да бъде предприятие, 

регистрирано и представлявано от лицето, успешно преминало обучение и/или 

консутиране по Компонент I. 

Лицето, което представлява предприятието-кандидат, е преминало успешно 

обучение и консултиране по процедура “Насърчаване стартирането на проекти 

за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент I”. След 

направена допълнителна административна проверка от страна на Оценителната 

комисия в Търговския регистър е констатирано, че едноличен собственик и 

управител на „ВМ-Галакси” ЕООД е лице, различно от преминалото обучение 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

и/или консултиране по Компонент I, което е в противоречие с т. 3.1.2 от 

Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 1, Раздел II.2 “Общи 

критерии за допустимост на кандидата” и Критерий 1, 2 и 3, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

26.  
ESF-1203-01-

07084 
„Гри Комерс” ЕООД 20000,00 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи, 

отпечатан на хартия във формат А4, Формуляр за кандидатстване 

(Приложение А), попълнен на български език, внимателно и максимално ясно. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

В представения Формуляр за кандидатстване от „Гри Комерс” ЕООД липсват 

Раздел III „Допустимост на проектното предложение”, Раздел IV „Описание на 

проектното предложение”, Раздел V „Методика и организация” и Раздел VI 

„Устойчивост”, което е в противоречие с т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

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 “Насърчаване стартирането на проекти за 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

27.  
ESF-1203-01-

07108 

„Диляна Стоянова 

Мазакова -керамик” 
19972,22 

Съгласно т. 3.1.2 „Специфични изисквания за допустимост на кандидата” от 

Насоките за кандидатстване, кандидатът следва да бъде предприятие, което е 

регистрирано и се представлява от лицето, успешно приключило обучение и/или 

консултации по Компонент I. 

След направена допълнителна административна проверка от страна на 

Оценителната комисия в Търговския регистър, относно датата на създаване на 

предприятието, се констатира, че към момента на кандидатстване няма 

регистрирана фирма с наименование „Диляна Стоянова Мазакова - керамик” 

от Диляна Стоянова Мазакова, лицето преминало успешно обучение и 

консултиране по Компонент I, което е в противоречие с т.3.1.2 от НК. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 1, Раздел II.2 “Общи 

критерии за допустимост на кандидата” и Критерий 1, 2, 3 и 4, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

28.  
ESF-1203-01-

07127 
„Андроид 13” ЕООД 19796,00 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи, 

отпечатан на хартия във формат А4, Формуляр за кандидатстване 

(Приложение А), попълнен на български език, внимателно и максимално ясно. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

В представения Формуляр за кандидатстване от „Андроид 13” ЕООД не е 

попълнен Раздел II „Екип за организация и управление”, което е в противоречие 

с т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

29.  
ESF-1203-01-

07133 

ЕТ „Еко ВИП – Петя 

Ганева” 
19992,58 

 В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи, 

отпечатан на хартия във формат А4, Формуляр за кандидатстване 

(Приложение А), попълнен на български език, внимателно и максимално ясно. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

В представения Формуляр за кандидатстване от ЕТ „Еко ВИП – Петя Ганева” 

не е попълнен Раздел II „Екип за организация и управление”, което е в 

противоречие с т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

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 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

безвъзмездна финансова помощ “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

30.  
ESF-1203-01-

07139 

ЕТ „Руми стил 98 – 

Румяна Петрова” 
19998,96 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи 

Декларация на Кандидата - Приложение Д1. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

В подаденото проектно предложение ЕТ „Руми стил 98 – Румяна Петрова” 

не прилага Приложение Д1, което е в противоречие с Насоките за 

кандидатстване. 

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

Насоките за кандидатстване, кандидатът следва да бъде предприятие, 

регистрирано и представлявано от лицето, успешно преминало обучение и/или 

консутиране по Компонент I. 

На основание направена проверка от страна на Оценителната комисия е 

констатирано, че лицето, представляващо ЕТ „Руми стил 98 – Румяна 

Петрова”, не е участвало в обучение и/или получило услуга консултиране по 

“Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска 

дейност”- Компонент I, което е в противоречие с т.3.1.2 от Насоките за 

кандидатстване 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 18, Раздел I “Критерии за 

административно съответствие и допустимост на проектното предложение”, 

Критерий 1, Раздел II.2 “Общи критерии за допустимост на кандидата” и 

Критерий 1, 2 и 3, Раздел II.3 “Специфични критерии за допустимост на 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

кандидата” от Таблицата за оценка на административното съответствие и 

допустимостта, заложена в Насоките за кандидатстване по процедурата за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

31.  
ESF-1203-01-

11119 

Самостоятелна 

медико-техническа 

лаборатория „Студио 

оф дентал арт” ЕООД 

19405,43 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Формуляр 

за кандидатстване (Приложение А), попълнен на български език, внимателно и 

максимално ясно, както Декларацияна кандидата – Приложение Д1. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение 

Д1 Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Кандидатът Самостоятелна медико-техническа лаборатория „Студио оф 

дентал арт” ЕООД не е използвал правилния формуляр за кандидатстване и не 

е приложил Декларация – Приложение Д1 към проектното предложение, което в 

е противоречие с т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 2 и 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

32.  
ESF-1203-01-

11123 
ЕТ „Леяр Тракиец” 19999,00 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Бюджетът 

– Приложение Б1 на проектното предложение. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

В подаденото проектно предложение ЕТ „Леяр Тракиец” не прилага 

Бюджетът – Приложение Б1, което е в противоречие с Насоките за 

кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 15, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

33.  
ESF-1203-01-

11130 
"Колор Сторм" ЕООД 20000,00 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Бюджетът 

– Приложение Б1 на проектното предложение. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

В подаденото проектно предложение "Колор Сторм" ЕООД не прилага 

Бюджетът – Приложение Б1, което е в противоречие с Насоките за 

кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 15, Раздел I “Критерии за 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

34.  
ESF-1203-01-

11132 
„Агератум” ЕООД 20000,00 

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

кандидатстване, дейност „Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 3 месеца” е задължителна. 

Във Формуляра за кандидатстване не е описана задължителната дейност, а в 

Бюджета на проекта – Приложение Б1 не са заложени разходи в бюджетен ред 

А.1.1 „Разходи за трудови възнаграждения и осигуровки по КТ и КСО от страна 

на работодателя за самонаетото лице и за наетите от него служители в 

новосъздаденото предприятие за не повече от 3 месеца”, което е в противоречие 

с т. 3.1.4 от НК.  

Проектното предложение не отговаря на Критерий 11, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

35.  
ESF-1203-01-

11141 
„Велитек” ЕООД 19999,61 

Съгласно т.3.2.1 ”Кандидатстване, при което документите се подават на ръка в 

ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване на кандидата 

„Велитек” ЕООД е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-1203-01-

11141/1 от 05.09.2013 г., подписано от председателя на оценителната комисия. 

От товарителница номер ИДPS104002H0V33 на Български пощи ЕАД е видно, 

че писмото е получено на 12.09.2013 г. 

С писмо вх. № ESF-1203-01-11141/2 от дата 24.09.2013 г., кандидатът 

представя допълнително изисканите документи, извън крайния срок (пет 

работни дни), посочен в Уведомително писмо изх. № ESF-1203-01-11141/1 от 

05.09.2013 г., което е в противоречие с т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно  

съответствие и допустимост”.  

 

36.  
ESF-1203-01-

11146 
„Елея 67” ЕООД 19927,20 

Съгласно т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават на ръка 

в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване Формуляра за 

кандидатстване трябва да бъде попълнен на български език, внимателно и ясно. 

В представения от кандидата „Елея 67” ЕООД Формуляр за кандидатстване не 

е попълнен Раздел II „Екип за организация и управление”, което е в 

противоречие с т.3.2.1 от НК.  

В съответствие с посочената точка от Насоките за кандидатстване 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или 

пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

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 “Насърчаване стартирането на проекти за 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

37.  
ESF-1203-01-

11151 

ЕТ „Люси – Людмила 

Костова” 
20000,00 

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

Насоките за кандидатстване кандидатът следва да бъде предприятие, създадено 

след приключване предоставянето на обучение и/или консутиране по Компонент 

I. 

Лицето, което представлява предприятието-кандидат, е преминало успешно 

консултиране по процедура “Насърчаване стартирането на проекти за развиване 

на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент I” на дати 19.05.2012 г. и 

31.05.2012 г. След направена допълнителна административна проверка от страна 

на Оценителната комисия в Търговския регистър, относно датата на създаване на 

предприятието, се констатира, че кандидатът е предприятие, регистрирано на 

14.03.1996 и преригистрирано на 18.10.2010 г., което е преди датата на 

приключване на обучение и/или консутиране по Компонент I и в противоречие с 

т. 3.1.2 от НК. 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Бюджетът 

– Приложение Б1 на проектното предложение. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

В подаденото проектно предложение ЕТ „Люси – Людмила Костова” не 

прилага Бюджетът – Приложение Б1, което е в противоречие с Насоките за 

кандидатстване. 

    Проектното предложение не отговаря на Критерий 15, Раздел I “Критерии за 

административно съответствие и допустимост на проектното предложение”,  
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

Критерий 2, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

38.  
ESF-1203-01-

11165 

ЕТ „Свежест – 

Детелина Антонова” 
9809,83 

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

Насоките за кандидатстване кандидатът следва да бъде предприятие, създадено 

след приключване предоставянето на обучение и/или консутиране по Компонент 

I. 

Лицето, което представлява предприятието-кандидат, е преминало обучение 

на дата 09.04.2012 г. и консултиране на дати 05.7.2012 г. и 19.07.2012 г. по 

процедура “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност” - Компонент I”. След направена допълнителна 

административна проверка от страна на Оценителната комисия в Търговския 

регистър, относно датата на създаване на предприятието, се констатира, че 

същото е закрито към дата 01.01.2012 г. 

    Проектното предложение не отговаря на Критерий 2, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

39.  
ESF-1203-01-

11171 

“НУН Настроения” 

ЕООД 
19992,12 

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

кандидатстване, дейност „Първоначално закупуване на материали” е 

задължителна. 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

Във Формуляра за кандидатстване не е описана задължителна дейност, а в 

Бюджета на проекта - Приложение Б1 не са заложени разходи в бюджетен ред 

А.3.1 „Разходи за първоначално закупуване на материали”, което е в 

противоречие с т. 3.1.4 от НК. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 11, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

    Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

40.  
ESF-1203-01-

11180 

„Уорън Ойл 

Дистрибюшън” ЕООД 
19998,86 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Бюджетът 

– Приложение Б1 на проектното предложение. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

В подаденото проектно предложение „Уорън Ойл Дистрибюшън” ЕООД не 

прилага цялостен Бюджетът – Приложение Б1, което е в противоречие с 

Насоките за кандидатстване. 

    Проектното предложение не отговаря на Критерий 15, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

41.  
ESF-1203-01-

11182 
„Миллен Пи” ЕООД 19981,02 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи, 

отпечатан на хартия във формат А4, Формуляр за кандидатстване 

(Приложение А), попълнен на български език, внимателно и максимално ясно. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Към подаденото проектно предложение кандидатът „Миллен Пи” не е 

приложил Формуляр за кандидатстване, което е в противоречие с т.3.2.1 от 

Насоките за кандидатстване. 

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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

42.  
ESF-1203-01-

11186 
„Биес про” ЕООД 17925,87 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи, 

отпечатан на хартия във формат А4, Формуляр за кандидатстване 

(Приложение А), попълнен на български език, внимателно и максимално ясно. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

В представения Формуляр за кандидатстване от „Биес про” ЕООД липсват 

Раздел V „Методика и организация” и Раздел VI “Устойчивост”, което е в 

противоречие с т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

43.  
ESF-1203-01-

11190 

“Ню Фрейм Трейд” 

ЕООД 
17073,98 

Съгласно т.3.2.1 ”Кандидатстване, при което документите се подават на ръка в 

ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване на кандидата “Ню 

Фрейм Трейд” ЕООД е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-1203-01-

11190/1 от 05.09.2013 г., подписано от председателя на оценителната комисия. 

От товарителница номер ИДPS104002H0UWV на Български пощи ЕАД е видно, 

че писмото е получено на 14.09.2013 г. 

Към дата 11.10.2013 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”. 

44.  
ESF-1203-01-

11192 
„СиАрт 21” ЕООД 16632,81 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи, 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

отпечатан на хартия във формат А4, Формуляр за кандидатстване 

(Приложение А), попълнен на български език, внимателно и максимално ясно. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

В представения Формуляр за кандидатстване от „СиАрт 21” ЕООД липсват 

Раздел IV „Описание на проектното предложение”, Раздел V „Методика и 

организация” и Раздел VI “Устойчивост”, което е в противоречие с т.3.2.1 от 

Насоките за кандидатстване. 

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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

45.  
ESF-1203-01-

11193 

„Ай пи кънстръкт” 

ЕООД 
19767,82 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи, 

отпечатан на хартия във формат А4, Формуляр за кандидатстване 

(Приложение А), попълнен на български език, внимателно и максимално ясно. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

В представения Формуляр за кандидатстване от „Ай пи кънстръкт” ЕООД 

липсват Раздел IV „Описание на проектното предложение и Раздел VI 



 34 

№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

“Устойчивост”, което е в противоречие с т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

46.  
ESF-1203-01-

11194 

“Ноу лимитс пиар” 

ЕООД 
19480,57 

Съгласно т.3.2.1 ”Кандидатстване, при което документите се подават на ръка в 

ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване на кандидата “Ноу 

лимитс пиар” ЕООД е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-1203-01-

11194/1 от 05.09.2013 г., подписано от председателя на оценителната комисия. 

От товарителница номер ИДPS104002H0TRP на Български пощи ЕАД е видно, 

че писмото е получено на 16.09.2013 г. 

Към дата 11.10.2013 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”. 

47.  
ESF-1203-01-

11195 
„БДК-М” ЕООД 19500,00 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Бюджетът 

– Приложение Б1 на проектното предложение. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

В подаденото проектно предложение „БДК-М” ЕООД не прилага Бюджетът 

– Приложение Б1, което е в противоречие с т.3.2.1 от Насоките за 

кандидатстване. 

    Проектното предложение не отговаря на Критерий 15, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

48.  
ESF-1203-01-

11208 

ЕТ „Иво 2002 – Катина 

Иванова” 
19983,22 

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

кандидатстване, дейностите „Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 3 месеца” и 

„Първоначално закупуване на материали” са задължителни. 

Във Формуляра за кандидатстване не са описани задължителните дейности, а в 

Бюджета на проекта - Приложение Б1 не са заложени разходи в бюджетен ред 

А.1.1 „Разходи за трудови възнаграждения и осигуровки по КТ и КСО от страна 

на работодателя за самонаетото лице и за наетите от него служители в 

новосъздаденото предприятие за не повече от 3 месеца” и бюджетен ред А.3.1 

„Разходи за първоначално закупуване на материали”,, което е в противоречие с 

т. 3.1.4 от НК.  

Проектното предложение не отговаря на Критерий 11, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

49.  
ESF-1203-01-

11209 
„Валмаре” ЕООД 19919,10 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи, 

отпечатани на хартия във формат А4, Формуляр за кандидатстване 

(Приложение А), попълнен на български език, внимателно и максимално ясно. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

В представения Формуляр за кандидатстване от „Валмаре” ЕООД липсват 

Раздел V „Методика и организация” и Раздел VI “Устойчивост”, което е в 

противоречие с т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

50.  
ESF-1203-02-

02033 
“Стела Фиш” ЕООД 20000,00 

Съгласно т.3.2.1 ”Кандидатстване, при което документите се подават на ръка в 

ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване на кандидата “Стела 

Фиш” ЕООД е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-1203-02-02033/1 

от 12.09.2013 г., подписано от председателя на оценителната комисия. От 

товарителница номер ИДPS104002HBHYV на Български пощи ЕАД е видно, че 

писмото е получено на 14.09.2013 г. 

Към дата 11.10.2013 г. няма постъпило писмо и приложени документи от 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

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”. 

51.  
ESF-1203-02-

02041 

ET “Аукцион тур – 

Павлина Драганова” 
11746,00 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи, 

отпечатани на хартия във формат А4, Формуляр за кандидатстване 

(Приложение А), попълнен на български език, внимателно и максимално ясно 

и Бюджет на проекта – Приложение Б1 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение 

Д1 Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Към подаденото проектно предложение от ET “Аукцион тур – Павлина 

Драганова” не е приложен Формуляр за кандидатстване, а представения Бюджет 

Б1 е попълнен на ръка, което е в противоречие с т.3.2.1 от Насоките за 

кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 2 и 15 , 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

52.  ESF-1203-02- “Ес Ди Ес” ЕООД 19999,43 В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

02044 на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Бюджетът 

– Приложение Б1 на проектното предложение. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

В подаденото проектно предложение “Ес Ди Ес” ЕООД не прилага 

Бюджетът – Приложение Б1, което е в противоречие с т.3.2.1 от Насоките за 

кандидатстване. 

    Проектното предложение не отговаря на Критерий 15, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

53.  
ESF-1203-02-

02046 
„Трейдспот” ЕООД 16205,55 

В съответствие с т. 3.2.1 ”Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Формуляр 

за кандидатстване (Приложение А), попълнен на български език, внимателно и 

максимално ясно. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

В представения Формуляр за кандидатстване от „Трейдспот” ЕООД не е 

попълнен Раздел II „Екип за организация и управление”, което е в противоречие 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

с т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

54.  
ESF-1203-02-

02047 
„Мик 589” ЕООД 19999,95 

Съгласно т.3.2.1 ”Кандидатстване, при което документите се подават на ръка в 

ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване на кандидата „Мик 

589” ЕООД е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-1203-02-02047/1 от 

16.08.2013 г., подписано от председателя на оценителната комисия. От 

товарителница номер ИДPS104002E14IP на Български пощи ЕАД е видно, че 

писмото е получено на 23.08.2013 г. 

Към дата 11.10.2013 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”. 

55.  
ESF-1203-02-

02048 

ЕТ „Сватбен дар – 

Божидара Топчиева-

Кирова” 

19984,34 

Съгласно т.3.2.1 ”Кандидатстване, при което документите се подават на ръка в 

ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване на кандидата ЕТ 

„Сватбен дар – Божидара Топчиева-Кирова” е изпратено Уведомително писмо с 

изх. № ESFP-1203-02-02048/1 от 16.08.2013 г., подписано от председателя на  

оценителната комисия. От товарителница номер ИДPS1000027YVZJ на 

Български пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 22.08.2013 г. 

След проверка от Оценителната комисия на допълнително представените 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

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

изискуемата с Уведомителното писмото Декларация за получени минимални 

помощи – Приложение Д6. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

56.  
ESF-1203-02-

02049 
„Стемар 12” ЕООД 19999,99 

Съгласно т.3.2.1 ”Кандидатстване, при което документите се подават на ръка в 

ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване на кандидата „Стемар 

12” ЕООД е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-1203-02-02049/1 от 

10.09.2013 г., подписано от председателя на оценителната комисия. От 

товарителница номер ИДPS104002H0VBB на Български пощи ЕАД е видно, че 

писмото е получено на 12.09.2013 г. 

С писмо вх. № ESF-1203-02-02049/2 от дата 20.09.2013 г., кандидатът 

представя допълнително изисканите документи, извън крайния срок (пет 

работни дни), посочен в Уведомително писмо изх. № ESFP-1203-02-02049/1 от 

10.09.2013 г., което е в противоречие с т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване.    

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

57.  
ESF-1203-02-

02052 
„Касър” ЕООД 20000,00 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Бюджетът 

– Приложение Б1 на проектното предложение и Декларация на кандидата – 

Приложение Д1. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение 

Д1 Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 
В подаденото проектно предложение “„Касър” ЕООД не прилага Бюджетът 

– Приложение Б1 и Декларация – Приложение Д1, което е в противоречие с 

т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

    Проектното предложение не отговаря на Критерий 15 и 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

58.  
ESF-1203-02-

02054 
„При Марчо” ЕООД 849,21 

В съответствие с т. 3.2.1 ”Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Формуляр 

за кандидатстване (Приложение А), попълнен на български език, внимателно и 

максимално ясно. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

В представения Формуляр за кандидатстване от „При Марчо” ЕООД Раздел IV 

“Описание на проектното предложение” е попълнен на ръка, което е в 

противоречие с т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 4, Раздел I “Критерии за 

административно съответствие и допустимост на проектното предложение” от 

Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта, 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

заложена в Насоките за кандидатстване по процедурата за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

59.  
ESF-1203-02-

02062 

„Панайотови - Бургас” 

ЕООД 
20000,00 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Бюджетът 

– Приложение Б1 на проектното предложение. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

В подаденото проектно предложение „Панайотови - Бургас” ЕООД не 

прилага Бюджетът – Приложение Б1, което е в противоречие с т.3.2.1 от 

Насоките за кандидатстване. 

    Проектното предложение не отговаря на Критерий 15, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

60.  
ESF-1203-02-

02063 

ЕТ „Детски Рай – 

Даниела Любенова” 
19995,75 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Бюджетът 

– Приложение Б1 на проектното предложение. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

В подаденото проектно предложение ЕТ „Детски Рай – Даниела Любенова” 

не прилага Бюджетът – Приложение Б1, което е в противоречие с т.3.2.1 от 

Насоките за кандидатстване. 

    Проектното предложение не отговаря на Критерий 15, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

61.  
ESF-1203-02-

09012 

ЕТ „Ахиса – Стефка 

Панциркова” 
20000,00 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Бюджетът 

– Приложение Б1 на проектното предложение. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

В подаденото проектно предложение ЕТ „Ахиса – Стефка Панциркова” не 

прилага Бюджетът на проекта – Приложение Б1, което е в противоречие с 

т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

    Проектното предложение не отговаря на Критерий 15, 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 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

безвъзмездна финансова помощ “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

62.  
ESF-1203-02-

09013 

„Йоана БГ 2013” 

ЕООД  
20000,00 

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

Насоките за кандидатстване кандидатът следва да бъде предприятие, създадено 

след приключване предоставянето на обучение и/или консутиране по Компонент 

I. 

Лицето, което представлява предприятието-кандидат, е преминало успешно 

консултиране по процедура “Насърчаване стартирането на проекти за развиване 

на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент I” на дати 09.05.2013 г. и 

10.05.2013 г. След направена допълнителна административна проверка от страна 

на Оценителната комисия в Търговския регистър, относно датата на създаване на 

предприятието, се констатира, че кандидатът е предприятие, регистрирано на 

07.05.2013 г., което е преди датата на приключване на обучение и/или 

консутиране по Компонент I. 

    Проектното предложение не отговаря на Критерий 2, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

63.  
ESF-1203-03-

02160 
„Асейте” ЕООД 19638,12 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Бюджетът 

– Приложение Б1 на проектното предложение. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

В подаденото проектно предложение „Асейте” ЕООД не прилага Бюджетът – 

Приложение Б1, което е в противоречие с т.3.2.1 от Насоките за 

кандидатстване. 

    Проектното предложение не отговаря на Критерий 15, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

64.  
ESF-1203-03-

02179 
„Виопол” ЕООД 19595,59 

В съответствие с т. 3.2.1 ”Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи, 

отпечатан на хартия във формат А4, Формуляр за кандидатстване 

(Приложение А), попълнен на български език, внимателно и максимално ясно. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Към подаденото проектно предложение кандидатът „Виопол” ЕООД не е 

приложил Формуляр за кандидатстване, което е в противоречие с т.3.2.1 от 

Насоките за кандидатстване. 

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, 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

заложена в Насоките за кандидатстване по процедурата за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

65.  
ESF-1203-03-

02236 
„Консин” ЕООД 16920,00 

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

кандидатстване, дейност „Първоначално закупуване на материали” е 

задължителна. 

Във Формуляра за кандидатстване не е описана задължителната дейност, а в 

Бюджета на проекта - Приожение Б1  не са заложени разходи в бюджетен ред 

А.3.1 „Разходи за първоначално закупуване на материали”, което е в 

противоречие с т. 3.1.4 от НК.  

Проектното предложение не отговаря на Критерий 11, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

 Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

66.  
ESF-1203-03-

13033 

ЕТ „Илко Илиев - 

Шалом” 
10910,00 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи, 

отпечатани на хартия във формат А4, Формуляр за кандидатстване 

(Приложение А) и Бюджет на проекта (Приложение Б1). 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение 

Д1 Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

Към подаденото проектно предложение от ЕТ „Илко Илиев - Шалом” не е 

приложен Формуляр за кандидатстване и Бюджет на проекта – Приложение Б1, 

което е в противоречие с т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 2 и 15, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

67.  
ESF-1203-03-

13037 

ЕТ „Диян Великов 

Консулт” 
8138,97 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Бюджет на 

проекта (Приложение Б1). 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Представения Бюджет – Приложение Б1 от кандидата ЕТ „Диян Великов 

Консулт” е попълнен на ръка, което е в противоречие с т.3.2.1 от Насоките за 

кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 15, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

съответствие и допустимост”. 

68.  
ESF-1203-03-

13039 
„Джони - 49” ЕООД 20000,00 

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

кандидатстване, продължителността по проекта следва да бъде не най-малко 3 

месеца и да не надвишава 12 месеца. 

В представения Формуляр за кандидатстване от „Джони - 49” ЕООД е 

разписано, че срокът на проекното предложение е 60 месеца, което е в 

противоречие с т. 3.1.4 от НК.  

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи, 

отпечатани на хартия във формат А4, Формуляр за кандидатстване 

(Приложение А), попълнен на български език, внимателно и максимално ясно; 

Бюджет на проекта (Приложение Б1) и Декларация на кандидата – Приложение 

Д1. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение 

Д1 Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Към подаденото проектно предложение от „Джони - 49” ЕООД във Формуляра 

за кандидатстване не е попълнен Раздел VI „Устойчивост”, а Бюджета на 

проекта – Приложение Б1 и Декларацията на кандидата – Приложение Д1 не са 

приложени, което е в противоречие с т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 3, 7, 15 и 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 “Насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 
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Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

съответствие и допустимост”. 

69.  
ESF-1203-03-

14022 
“Хели 12” ЕООД 19995,51 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Бюджет на 

проекта (Приложение Б1). 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Към подаденото проектно предложение от “Хели 12” ЕООД не е приложен 

Бюджета на проекта – Приложение Б1, което е в противоречие с т.3.2.1 от 

Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 15, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

70.  
ESF-1203-03-

14031 

ЕТ „Веселин Ангелов 

2012” 
20000,00 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Бюджет на 

проекта (Приложение Б1). 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Към подаденото проектно предложение от ЕТ „Веселин Ангелов 2012” не е 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 
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Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

приложен Бюджета на проекта – Приложение Б1, което е в противоречие с 

т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 15, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

71.  
ESF-1203-04-

01047 

ЕТ „Арт-13 Стоян 

Николов” 
19845,40 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи 

Декларация на кандидата – Приложение Д1. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Към подаденото проектно предложение от ЕТ „Арт-13 Стоян Николов” не е 

приложена Декларация на кандидата – Приложение Д1, което е в противоречие с 

т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

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

съответствие и допустимост” 

72.  
ESF-1203-04-

01054 

ЕТ „АБВ-Снежина 

Георгиева” 
19501,07 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи 

Декларация на кандидата – Приложение Д1. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Към подаденото проектно предложение от ЕТ „АБВ-Снежина Георгиева” не е 

приложена Декларация на кандидата – Приложение Д1, което е в противоречие с 

т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

73.  
ESF-1203-04-

01055 

„Социално-енергийно 

терапевтичен център” 

ЕООД 

19998,46 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Бюджет на 

проекта (Приложение Б1). 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Към подаденото проектно предложение от „Социално-енергийно терапевтичен 

център” ЕООД не е приложен Бюджета на проекта – Приложение Б1, което е в 
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Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

противоречие с т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 15, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

74.  
ESF-1203-04-

01057 

“Статев” ЕООД 

 Стефан Христов Статев 
20000,00 

Съгласно т. 3.1.2 „Специфични изисквания за допустимост на кандидата” от 

Насоките за кандидатстване, кандидатът следва да бъде предприятие, което е 

регистрирано и създадено от лицето, успешно приключило обучение и/или 

консултации по Компонент I. 

След направена допълнителна административна проверка от страна на 

Оценителната комисия в Търговския регистър, относно датата на създаване на 

предприятието, се констатира, че към момента на кандидатстване няма 

регистрирана фирма с наименование „Статев” ЕООД от Стефан Христов Статев, 

лицето преминало успешно обучение и консултиране по Компонент I, което е в 

противоречие с т.3.1.2 от НК. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 1, Раздел II.2 “Общи 

критерии за допустимост на кандидата” и Критерий 1, 2, 3, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

75.  ESF-1203-04- ЕТ „Аналедга 20000,00 Съгласно т. 3.1.2 „Специфични изисквания за допустимост на кандидата” от 
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Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

02036 оригиналната мода” - 

Анна Стефанова 

Василева 

Насоките за кандидатстване, кандидатът следва да бъде предприятие, което е 

регистрирано и създадено от лицето, успешно приключило обучение и/или 

консултации по Компонент I. 

След направена допълнителна административна проверка от страна на 

Оценителната комисия в Търговския регистър, относно датата на създаване на 

предприятието, се констатира, че към момента на кандидатстване няма 

регистрирана фирма с наименование ЕТ „Аналедга оригиналната мода” от 

лицето, преминало успешно обучение и консултиране по Компонент I, което е в 

противоречие с т.3.1.2 от НК. 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Бюджет на 

проекта (Приложение Б1) и Декларация на Кандидата – Приложение Д1. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение 

Д1 Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Към подаденото проектно предложение от Анна Стефанова Василева не са 

приложени Бюджет на проекта – Приложение Б1 и Декларация-Приложение Д1, 

което е в противоречие с т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

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

кандидатстване, продължителността по проекта следва да бъде не най-малко 3 

месеца и да не надвишава 12 месеца. В представения Формуляр за 

кандидатстване, Раздел III “Допустимост на проектното предложение”, е  

разписано, че срока на проекта е 36 месеца, което е в противоречие с т.3.1.4 от 

НК. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 7, 15 и 18, Раздел I 

“Критерии за административно съответствие и допустимост на проектното 

предложение” от Таблицата за оценка на административното съответствие и 
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Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

допустимостта, заложена в Насоките за кандидатстване по процедурата за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

76.  
ESF-1203-04-

11054 

ЕТ „Христелин 

Николов” 
15000,00 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Формуляр 

за кандидатстване (Приложение А), попълнен на български език, внимателно и 

максимално ясно; Бюджет на проекта (Приложение Б1) и Декларация на 

Кандидата – Приложение Д1. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение 

Д1 Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Към подаденото проектно предложение от ЕТ „Христелин Николов”не са 

приложени Формуляр за кандидатстване, Бюджета на проекта – Приложение Б1 

и Декларация-Приложение Д1, което е в противоречие с т.3.2.1 от Насоките за 

кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 2, 15 и 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 “Насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

77.  
ESF-1203-04-

11066 

Енергоспестяващи 

системи – Симеон 
19425,00 

Съгласно т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават на ръка 

в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване към момента на 
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на 
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предложение 

Кандидат - 

наименование 
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Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

Любомиров Димитров кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), попълнен на български език, внимателно и 

максимално ясно. 

В представения от кандидата Симеон Любомиров Димитров Формуляр за 

кандидатстване, Раздел I „Описание на кандидата” не е попълнен, което е в 

противоречие с т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

Съгласно т. 3.1.2 „Специфични изисквания за допустимост на кандидата” от 

Насоките за кандидатстване, кандидатът следва да бъде предприятие, което е 

регистрирано и създадено от лицето, успешно приключило обучение и/или 

консултации по Компонент I. 

След направена допълнителна административна проверка от страна на 

Оценителната комисия в Търговския регистър, относно датата на създаване на 

предприятието, се констатира, че към момента на кандидатстване няма 

регистрирана фирма с наименование „Енергоспестяващи системи” от Симеон 

Любомиров Димитров, лицето преминало успешно обучение и консултиране по 

Компонент I, което е в противоречие с т.3.1.2 от НК. 

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

административно съответствие и допустимост на проектното предложение”; 

Критерий 1, Раздел II.2 “Общи критерии за допустимост на кандидата” и 

Критерий 1, 2, 3 и 4, 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 “Насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

78.  
ESF-1203-04-

11084 

ЕТ „Милото – Стилиян 

Стоянов” 
19700,00 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Формуляр 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

за кандидатстване (Приложение А), попълнен на български език, внимателно и 

максимално ясно; Бюджет на проекта – Приложение Б1 и Декларация на 

кандидата – Приложение Д1. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение 

Д1 Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Кандидатът ЕТ „Милото – Стилиян Стоянов” не е използвал правилния 

формуляр за кандидатстване и не е приложил Бюджет – Приложение Б1 и 

Декларация на кандидата – Приложение Д1 към проектното предложение, което 

в е противоречие с т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 2, 15 и 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 “Насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

79.  
ESF-1203-04-

11093 

ЕТ „Кедар пласт 

консулт – Мариан 

Маринов” 

19362,40 

Съгласно т.3.2.1 ”Кандидатстване, при което документите се подават на ръка в 

ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване на кандидата ЕТ 

„Кедар пласт консулт – Мариан Маринов” е изпратено Уведомително писмо с 

изх. № ESFP-1203-04-11093/1 от 09.08.2013 г., подписано от председателя на 

оценителната комисия. От товарителница номер ИДPS1000027YWJ4 на 

Български пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 15.08.2013 г. 

След проверка от Оценителната комисия на допълнително представените 

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

изискуемите с Уведомителното писмото Приложение Б3 и Приложение Б4. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

съответствие и допустимост”, тъй като кандидатът не е представил изисканите 

документи или пояснителна информация, посочени в изпратеното Уведомително 

писмо с изх. № ESFP-1203-04-11093/1 от 09.08.2013 г. 

80.  
ESF-1203-04-

11097 

ЕТ „Домино Севгин 

Мехмед” 
20000,00 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Формуляр 

за кандидатстване (Приложение А), попълнен на български език, внимателно и 

максимално ясно; Бюджет на проекта – Приложение Б1 и Декларация на 

кандидата – Приложение Д1. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение 

Д1 Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Кандидатът ЕТ „Домино Севгин Мехмед” не е използвал правилния Формуляр 

за кандидатстване и не е приложил Бюджет – Приложение Б1 и Декларация на 

кандидата – Приложение Д1 към проектното предложение, което в е 

противоречие с т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 2, 15 и 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 “Насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

81.  
ESF-1203-05-

04019 

ЕТ „Вяра-Антон 

Сталев” 
11771,03 

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

Насоките за кандидатстване кандидатът следва да бъде предприятие,  което е 

регистрирано и се представлява от лицето, успешно преминало обучение и/или 

получило услуга консултиране по Компонент I. 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

След направена допълнителна административна проверка от страна на 

Оценителната комисия е констатирано, че кандидатът е предприятие, 

регистрирано и представляващо се от лице, което не е преминало обучение и/или 

получило услуга консултиране по Компонент I, което е в противоречие с т.3.1.2 

от НК. 

    Проектното предложение не отговаря на Критерий 1, 2, и 3, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

82.  
ESF-1203-05-

04024 

ЕТ „Иванов 89 – Петър 

Иванов” 
19684,72 

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

Насоките за кандидатстване кандидатът следва да бъде предприятие,  което е 

регистрирано и се представлява от лицето, успешно преминало обучение и/или 

получило услуга консултиране по Компонент I. 

След направена допълнителна административна проверка от страна на 

Оценителната комисия е констатирано, че кандидатът е предприятие, 

регистрирано и представляващо се от лице, което не е преминало обучение и/или 

получило услуга консултиране по Компонент I, което е в противоречие с т.3.1.2 

от НК. 

    Проектното предложение не отговаря на Критерий 1, 2, и 3, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

съответствие и допустимост”. 

83.  
ESF-1203-05-

05023 

„Елза евро - консулт” 

ЕООД 
19985,90 

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

Насоките за кандидатстване кандидатът следва да бъде предприятие,  което е 

регистрирано и се представлява от лицето, успешно преминало обучение и/или 

получило услуга консултиране по Компонент I. 

След направена допълнителна административна проверка от страна на 

Оценителната комисия е констатирано, че кандидатът е предприятие, 

регистрирано и представляващо се от лице, което не е преминало обучение и/или 

получило услуга консултиране по Компонент I, което е в противоречие с т.3.1.2 

от НК. 

    Проектното предложение не отговаря на Критерий 1, 2, и 3, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

84.  
ESF-1203-05-

05026 
„Авес-12” ЕООД 19995,40 

Съгласно т.3.2.1 ”Кандидатстване, при което документите се подават на ръка в 

ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване на кандидата „Авес-

12” ЕООД е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-1203-05-05026/1 от 

12.08.2013 г., подписано от председателя на оценителната комисия. От 

товарителница номер ИДPS1000027YTTB на Български пощи ЕАД е видно, че 

писмото е получено на 19.08.2013 г. 

С писмо вх. № ESF-1203-05-05026/2 от дата 29.08.2013 г., кандидатът 

представя допълнително изисканите документи, извън крайния срок (пет 

работни дни), посочен в Уведомително писмо изх. № ESFP-1203-05-05026/1 от 

12.08.2013 г., което е в противоречие с т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване.    

Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

съответствие и допустимост”. 

85.  
ESF-1203-06-

08080 

ET “Чикаго 13 – 

Стоянка Димитрова” 
20000,00 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи, 

отпечатани на хартия във формат А4, Бюджет на проекта (Приложение Б1) и 

Формуляр за кандидатстване (Приложение А), попълнен на български език, 

внимателно и максимално ясно. 
Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение 

Д1 Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Представения към проектното предложение Бюджет на проекта – Приложение 

Б1 е попълнен на ръка, както и в разделите: I. “Описание на кандидата”, III. 

„Описание на проектното предложение”, V „Методика и организация” във 

Формуляра за кандидатстване, което е в противоречие с т.3.2.1 от Насоките за 

кандидатстване. 

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

кандидатстване, продължителността по проекта следва да бъде не най-малко 3 

месеца и да не надвишава 12 месеца. В представения Формуляр за 

кандидатстване, Раздел III “Допустимост на проектното предложение”, е  

разписано, че срока на проекта е 24 месеца, което е в противоречие с т.3.1.4 от 

НК. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 3, 7, 15, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

съответствие и допустимост”. 

86.  
ESF-1203-06-

08087 

„Лили-Ан-Велинград” 

ЕООД 
9382,84 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи, 

отпечатан на хартия във формат А4, Бюджет на проекта (Приложение Б1).  

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Представения към проектното предложение Бюджет на проекта – Приложение 

Б1 е попълнен на ръка, което е в противоречие с т.3.2.1 от Насоките за 

кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 15, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

87.  
ESF-1203-06-

08101 
„Марге БГ” ЕООД 19773,12 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Бюджет на 

проекта (Приложение Б1). 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Към подаденото проектно предложение от „Марге БГ” ЕООД не е приложен 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

Бюджета на проекта – Приложение, което е в противоречие с т.3.2.1 от Насоките 

за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 15, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

88.  
ESF-1203-06-

11154 
„Механджийски” ЕООД 19875,50 

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

кандидатстване, дейности „Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 3 месеца” „Първоначално 

закупуване на материали” са задължителни. 

Във Формуляра за кандидатстване не са описани задължителните дейности, а в  

Бюджета на проекта - Приложение Б1  не са заложени разходи в бюджетни 

редове А.1.1 „Разходи за трудови възнаграждения и осигуровки по КТ и КСО от 

страна на работодателя за самонаетото лице и за наетите от него служители в 

новосъздаденото предприятие за не повече от 3 месеца” и А.3.1 „Разходи за 

първоначално закупуване на материали”, което е в противоречие с т. 3.1.4 от НК.  

Проектното предложение не отговаря на Критерий 11, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

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

съответствие и допустимост” 

89.  
ESF-1203-06-

11163 
„Ваниони” ЕООД 13200,00 

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

кандидатстване, дейност „Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 3 месеца” е задължителна. 

Във Формуляра за кандидатстване не е описана задължителната дейност, а в  

Бюджета на проекта - Приложение Б1 не са заложени разходи в бюджетен ред 

А.1.1 „Разходи за трудови възнаграждения и осигуровки по КТ и КСО от страна 

на работодателя за самонаетото лице и за наетите от него служители в 

новосъздаденото предприятие за не повече от 3 месеца, което е в противоречие с 

т. 3.1.4 от НК.  

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Бюджет на 

проекта (Приложение Б1). 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Представения към проектното предложение Бюджет на проекта – Приложение 

Б1 не е съгласно изискания формат. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 11 и 15, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

90.  
ESF-1203-06-

11173 
„Златев техник” ЕООД 20000,00 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 
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Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Бюджет на 

проекта (Приложение Б1). 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Към подаденото проектно предложение от „Златев техник” ЕООД не е 

приложен Бюджета на проекта – Приложение, което е в противоречие с т.3.2.1 от 

Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 15, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

91.  
ESF-1203-06-

11194 
„НБДГ” ЕООД 20000,00 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи  Формуляр 

за кандидатстване (Приложение А), попълнен на български език, внимателно и 

максимално ясно; Бюджет на проекта – Приложение Б1 и Декларация на 

кандидата – Приложение Д1. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение 

Д1 Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Кандидатът „НБДГ” ЕООД не е приложил Формуляр за кандидатстване,  

Бюджет на проекта – Приложение Б1 и Декларация на кандидата – Приложение 
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Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

Д1 към проектното предложение, което в е противоречие с т.3.2.1 от Насоките за 

кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 2, 15 и 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 “Насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

92.  
ESF-1203-06-

11200 

ЕТ „Родопски 83-Георги 

Тодориев” 
18212,00 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Формуляр 

за кандидатстване (Приложение А), попълнен на български език, внимателно и 

максимално ясно; Бюджет на проекта – Приложение Б1 и Декларация на 

кандидата – Приложение Д1. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение 

Д1 Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Кандидатът ЕТ „Родопски 83-Георги Тодориев” не е приложил Формуляр за 

кандидатстване,  Бюджет – Приложение Б1 и Декларация на кандидата – 

Приложение Д1 към проектното предложение, което в е противоречие с т.3.2.1 

от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 2, 15 и 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 “Насърчаване стартирането на 
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Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

93.  
ESF-1203-06-

11204 

„Еврофинансконсулт 

Пловдив” ЕООД 
13881,76 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи, 

отпечатан на хартия във формат А4, Формуляр за кандидатстване 

(Приложение А), попълнен на български език, внимателно и максимално ясно. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Кандидатът „Еврофинансконсулт Пловдив” ЕООД не е приложил Формуляр за 

кандидатстване към подаденото проекно предложение, което в е противоречие с 

т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

94.  
ESF-1203-06-

11210 

ЕТ „Съни-76 Сунай 

Ибрямов” 
19954,36 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи, 

отпечатан на хартия във формат А4, Формуляр за кандидатстване 

(Приложение А), попълнен на български език, внимателно и максимално ясно. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 
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Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

В представения Формуляр за кандидатстване от кандидатът ЕТ „Съни-76 

Сунай Ибрямов” Раздели I “Описание на проектното предложение”, Раздел II 

„Екип за организация и управление” и Раздел III „Допустимост на проектното 

предложение” са попълнени на ръка, а Раздел IV „Описание на проекното 

предложение” и Раздел VI „Устойчивост” не са попълнени, което в е 

противоречие с т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

95.  
ESF-1203-06-

11232 
“Мечта-ААА” ЕООД 20000,00 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи, 

отпечатан на хартия във формат А4, Бюджет на проекта – Приложение Б1. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Кандидатът “Мечта-ААА” ЕООД не е приложил Бюджет на проекта – 

Приложение Б1 към подаденото проекно предложение, което в е противоречие с 

т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 15, Раздел I “Критерии за 
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съответствие и допустимост” 

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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

96.  
ESF-1203-06-

11239  

ЕТ „Фотокерамика – 

Пламен Захариев” 
20000,00 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Формуляр 

за кандидатстване (Приложение А), попълнен на български език, внимателно и 

максимално ясно; Бюджет на проекта – Приложение Б1 и Декларация на 

кандидата – Приложение Д1. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение 

Д1 Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Кандидатът ЕТ „Фотокерамика – Пламен Захариев” не е приложил Формуляр 

за кандидатстване в правилния формат,  Бюджет – Приложение Б1 и Декларация 

на кандидата – Приложение Д1 към проектното предложение, което в е 

противоречие с т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 2, 15 и 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 “Насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 
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№ 
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Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

97.  
ESF-1203-06-

11242 

"Н Консулт Груп" 

ЕООД 
19973,95 

Съгласно т.3.2.1 ”Кандидатстване, при което документите се подават на ръка в 

ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване на "Н Консулт Груп" 

ЕООД е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-1203-06-11242/1 от 

12.09.2013 г., подписано от председателя на оценителната комисия. Кандидатът 

е потвърдил получаването на писмото на дата 03.10.2013 г. 

Към дата 11.10.2013 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”. 

98.  
ESF-1203-07-

10011 
„Пепо 02” ЕООД 19998,65 

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

Насоките за кандидатстване кандидатът е предприятие, регистрирано и 

представлявано от лицето, успешно преминало обучение и/или консутиране по 

Компонент I и създадено след приключване им. 

Лицето, което представлява предприятието-кандидат, не е включено в 

обучение и/или консутиране по процедура “Насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент I”, което 

е в противоречие с т. 3.1.2 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 1, Раздел II.2 “Общи 

критерии за допустимост на кандидата” и Критерий 1, 2 и 3, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

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

съответствие и допустимост” 

99.  
ESF-1203-07-

13017 
„Омега 6 Русе” ЕООД 10000,00 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи, 

отпечатани на хартия във формат А4, Формуляр за кандидатстване 

(Приложение А), попълнен на български език, внимателно и максимално ясно; 

Бюджет на проекта – Приложение Б1. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение 

Д1 Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Представения към проектното предложение от кандидата „Омега 6 Русе” 

ЕООД  Бюджет на проекта – Приложение Б1 е с нулеви стойности; Разделите 

във Формуляра за кандидатстване: I „Описание на кандидата”, II „Екип за 

организация и управление”, III “Допустимост на проектното предложение”, IV 

„Описание на проектното предложение” и V „Методика и организация” са 

попълнени на ръка, а Раздел VI „Устойчивост” не е попълнен, което е в 

противоречие с т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване. 

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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

100.  
ESF-1203-07-

13021 
„Атазок” ООД 17170,68 

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

Насоките за кандидатстване кандидатът е предприятие, регистрирано и 

представлявано от лицето, успешно преминало обучение и/или консутиране по 

Компонент I и създадено след приключване им. 
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съответствие и допустимост” 

Лицето, което представлява предприятието-кандидат, не е включено в 

обучение и/или консутиране по процедура “Насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент I”, което 

е в противоречие с т. 3.1.2 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 1, Раздел II.2 “Общи 

критерии за допустимост на кандидата” и Критерий 1, 2 и 4, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

101.  
ESF-1203-07-

13022 

„Позитив консулт” 

ЕООД 
10405,08 

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

Насоките за кандидатстване кандидатът е предприятие, регистрирано и 

представлявано от лицето, успешно преминало обучение и/или консутиране по 

Компонент I и създадено след приключване им. 

Лицето, което представлява предприятието-кандидат, не е включено в 

обучение и/или консутиране по процедура “Насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент I”, което 

е в противоречие с т. 3.1.2 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 1, Раздел II.2 “Общи 

критерии за допустимост на кандидата” и Критерий 1, 2 и 3, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност”- Компонент II”. 

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

съответствие и допустимост”. 

102.  
ESF-1203-07-

13030 
„Стела 11” ЕООД 14600,05 

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

Насоките за кандидатстване кандидатът е предприятие, регистрирано и 

представлявано от лицето, успешно преминало обучение и/или консутиране по 

Компонент I и създадено след приключване им. 

Лицето, което представлява предприятието-кандидат, не е включено в 

обучение и/или консутиране по процедура “Насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент I”, което 

е в противоречие с т. 3.1.2 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 1, Раздел II.2 “Общи 

критерии за допустимост на кандидата” и Критерий 1, 2 и 3, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

103.  
ESF-1203-07-

13031 

„Инфо сървис - Русе” 

ЕООД 
10150,41 

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

Насоките за кандидатстване кандидатът е предприятие, регистрирано и 

представлявано от лицето, успешно преминало обучение и/или консутиране по 

Компонент I и създадено след приключване им. 

Лицето, което представлява предприятието-кандидат, не е включено в 

обучение и/или консутиране по процедура “Насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент I”, което 

е в противоречие с т. 3.1.2 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 1, Раздел II.2 “Общи 

критерии за допустимост на кандидата” и Критерий 1, 2 и 3, Раздел II.3 

“Специфични критерии за допустимост на кандидата” от Таблицата за оценка на 



 73 

№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

административното съответствие и допустимостта, заложена в Насоките за 

кандидатстване по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

104.  
ESF-1203-07-

13033 
“БМГ-Арт” EOOД 10198.94 

Съгласно т.3.2.1 ”Кандидатстване, при което документите се подават на ръка в 

ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване на кандидата “БМГ-

Арт” EOOД е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-1203-07-13033/1 от 

15.08.2013 г., подписано от председателя на оценителната комисия. От 

товарителница номер ИДPS104002F7MJF на Български пощи ЕАД е видно, че 

писмото е получено на 21.08.2013 г. 

Към дата 11.10.2013 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”. 

105.  
ESF-1203-07-

13035 
„Арион 18” ЕООД 8929,10 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи 

Декларацияна кандидата – Приложение Д1. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Кандидатът „Арион 18” ЕООД не е приложил Декларация – Приложение Д1 

към проектното предложение, което в е противоречие с т.3.2.1 от Насоките за 
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Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

106.  
ESF-1203-08-

01029 
„Зако” ЕООД 19899,47 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Бюджет 

на проекта – Приложение Б1. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение Д1 

Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Кандидатът „Зако” ЕООД не е приложил Бюджетът – Приложение Б1 към 

проектното предложение, което в е противоречие с т.3.2.1 от Насоките за 

кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 15, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 



 75 

№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

107.  
ESF-1203-08-

01034 

“Колорс он файър” 

ЕООД 
19382,12 

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

кандидатстване, дейност „Първоначално закупуване на материали” е 

задължителна. 

Във Формуляра за кандидатстване не е описана задължителната дейност, а в 

Бюджета на проекта - Приложение Б1 не са заложени разходи в бюджетен ред 

А.3.1 „Разходи за първоначално закупуване на материали, което е в 

противоречие с т. 3.1.4 от Насоките за кандидатстване.  

Проектното предложение не отговаря на Критерий 11, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

108.  
ESF-1203-08-

01038 
„ВИБ Ефект” ЕООД 20000,00 

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

Насоките за кандидатстване, кандидатът следва да бъде предприятие, 

регистрирано и представлявано от лицето, успешно преминало обучение и/или 

консутиране по Компонент I и създадено след приключване представянето на 

обучение и/или консултиране. 

Лицето, което представлява предприятието-кандидат, е преминало успешно 

обучение и консултиране по процедура “Насърчаване стартирането на проекти 

за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент I”. След 

направена допълнителна административна проверка от страна на Оценителната 

комисия в Търговския регистър, относно датата на създаване на предприятието, 

се констатира, че кандидатът е предприятие, регистрирано на 11.10.2011 г. и че 

едноличен собственик и управител на „ВИБ Ефект” ЕООД е лице, различно от 

преминалото обучение и/или консултиране по Компонент I, което е в 

противоречие с т. 3.1.2 от Насоките за кандидатстване. 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 1, Раздел II.2 “Общи 

критерии за допустимост на кандидата” и Критерий 1, 2 и 3, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност”- Компонент II”. 

       Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

109.  
ESF-1203-08-

01040 
„Кристо 13” ЕООД 19962,78 

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

Насоките за кандидатстване кандидатът следва да е предприятие, регистрирано и 

представлявано от лицето, успешно преминало обучение и/или консутиране по 

Компонент I и създадено след приключване им. 

Лицето, което представлява предприятието-кандидат, не е включено в 

обучение и/или консутиране по процедура “Насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент I”, което 

е в противоречие с т. 3.1.2 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 1, Раздел II.2 “Общи 

критерии за допустимост на кандидата” и Критерий 1, 2 и 3, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

110.  
ESF-1203-08-

01053 
„Стар Мейкър” ЕООД 20000,00 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи, 
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Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

отпечатани на хартия във формат А4, Формуляр за кандидатстване 

(Приложение А), попълнен на български език, внимателно и максимално ясно; 

Бюджет на проекта – Приложение Б1. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение 

Д1 Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

В представения Формуляр за кандидатстване от кандидатът „Стар Мейкър” 

ЕООД Раздел II „Екип за организация и управление” не е попълнен и не е 

приложен Бюджет на проекта – Приложение Б1, което в е противоречие с т.3.2.1 

от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 3 и 15, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

111.  
ESF-1203-08-

01056 
„Лед индъстри” ЕООД 19702,80 

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

Насоките за кандидатстване кандидатът следва да е предприятие, регистрирано и 

представлявано от лицето, успешно преминало обучение и/или консутиране по 

Компонент I и създадено след приключване им. 

Лицето, което представлява предприятието-кандидат, не е включено в 

обучение и/или консутиране по процедура “Насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент I”, което 

е в противоречие с т. 3.1.2 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 1, Раздел II.2 “Общи 

критерии за допустимост на кандидата” и Критерий 1, 2 и 3, Раздел II.3 
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Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

“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 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

112.  
ESF-1203-08-

01066 

„Фарма Натура 2008” 

ЕООД  
18511,64 

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

кандидатстване, дейност „Първоначално закупуване на материали” е 

задължителна. 

Във Формуляра за кандидатстване не е описана задължителната дейност, а в 

Бюджета на проекта - Приложение Б1 не са заложени разходи в бюджетен ред 

А.3.1 „Разходи за първоначално закупуване на материали”, което е в 

противоречие с т. 3.1.4 от НК.  

Проектното предложение не отговаря на Критерий 11, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

113.  
ESF-1203-08-

01072 
„Кики 07” ЕООД 19996,00 

Съгласно т.3.1.2 „Специфични изисквания за допустимост на кандидата” от 

Насоките за кандидатстване, кандидатът следва да бъде предприятие, създадено 

след приключване представянето на обучение и/или консултиране по Компонент 

I. 

Лицето, регистрирало и представляващо предприятие-кандидат, е преминало 

успешно консултации по процедура “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент I” на дата 
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Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

21.04.2013 г. След направена допълнителна административна проверка от страна 

на Оценителната комисия в Търговския регистър, относно датата на създаване на 

предприятието, се констатира, че кандидатът е предприятие, регистрирано на 

19.04.2013 г., което е преди датата на приключване на обучение и/или 

консутиране по Компонент I. 

    Проектното предложение не отговаря на Критерий 2, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна 

стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

114.  
ESF-1203-08-

01075 
„Авто Джейми” ЕООД 21264,70 

Съгласно т. 2.2.1. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от Насоките 

за кандидатстване, максимално допустимият размер безвъзмездна финансова 

помощ (БФП), за която може да се кандидатства е 20 000 хил. лева. 

Във Формуляр за кандидатстване на „Авто Джейми” ЕООД, Раздел III 

„Допустимост на проектното предложение”, е разписано, че процента на 

исканата безвъзмездна финансова помощ от общата стойност на проекта е 100 

%, а в Бюджета Б1 сумата на общо допустимите разходи по проекта е 21 264,70 

лева, което е над максимално допустимия размер БФП по процедура 

BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на 

самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II и в противоречие с т.2.2.1 от 

НК. 

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

административно съответствие и допустимост на проектното предложение”, 

Критерий 1 от Таблицата за оценка на административното съответствие и 

допустимостта, заложена в Насоките за кандидатстване по процедурата за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Насърчаване стартирането на 
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Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

115.  
ESF-1203-08-

07014 
„Божествена” ЕООД 19980,16 

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

кандидатстване, дейност „Първоначално закупуване на материали” е 

задължителна. 

Във Формуляра за кандидатстване не е описана задължителната дейност, а в 

Бюджета на проекта - Приложение Б1 не са заложени разходи в бюджетен ред 

А.3.1 „Разходи за първоначално закупуване на материали”, което е в 

противоречие с т. 3.1.4 от НК.  

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

Насоките за кандидатстване кандидатът следва да е предприятие, регистрирано и 

представлявано от лицето, успешно преминало обучение и/или консутиране по 

Компонент I и създадено след приключване им. 

Лицето, което представлява предприятието-кандидат, не е включено в 

обучение и/или консутиране по процедура “Насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент I”, което 

е в противоречие с т. 3.1.2 от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 11, Раздел I “Критерии за 

административно съответствие и допустимост на проектното предложение”, 

Критерий 1, Раздел II.2 “Общи критерии за допустимост на кандидата” и 

Критерий 1, 2 и 3, 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 “Насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

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

съответствие и допустимост” 

116.  
ESF-1203-08-

07030 

„Автомотор Ойл-Ат” 

ЕООД 
19600,00 

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

кандидатстване, дейност „Осигуряване на трудови възнаграждения на 

самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 3 месеца” е задължителна. 

Във Формуляра за кандидатстване не е описана задължителната дейност, а в  

Бюджета на проекта - Приложение Б1 не са заложени разходи в бюджетен ред 

А.1.1 „Разходи за трудови възнаграждения и осигуровки по КТ и КСО от страна 

на работодателя за самонаетото лице и за наетите от него служители в 

новосъздаденото предприятие за не повече от 3 месеца, което е в противоречие с 

т. 3.1.4 от НК.  

Проектното предложение не отговаря на Критерий 11, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

117.  
ESF-1203-08-

07032 
ЕТ „Румен Миленов” 20000,00 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Формуляр 

за кандидатстване (Приложение А), попълнен на български език, внимателно и 

максимално ясно; Бюджет на проекта (Приложение Б1) и Декларация на 

кандидата – Приложение Д1. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение 

Д1 Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Към подаденото проектно предложение от ЕТ „Румен Миленов” не са 

приложени Формуляр за кандидатстване, Бюджета на проекта – Приложение Б1 
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Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

и Декларацията на кандидата – Приложение Д1, което е в противоречие с т.3.2.1 

от Насоките за кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 2, 15 и 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 “Насърчаване стартирането на 

проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

118.  
ESF-1203-09-

15015 

ЕТ „Еспесифико-Жана 

Костадинова” 
19851,50 

В съответствие с т. 3.2.1 ” Кандидатстване, при което документите се подават 

на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване, към 

момента на кандидатстване, кандидатът следва да подаде и представи Формуляр 

за кандидатстване (Приложение А), попълнен на български език, внимателно и 

максимално ясно и Бюджет на проекта – Приложение Б1. 

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи 

или пояснителна информация от кандидата с изключение на: Формуляр за 

кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1, Приложение 

Д1 Декларация на Кандидата, в случай, че същата не е представена изобщо. 

Кандидатът ЕТ „Еспесифико-Жана Костадинова” не е използвал правилния 

Формуляр за кандидатстване и не е приложил Бюджет на проекта – Приложение 

Б1, съгласно изискания формат, което в е противоречие с т.3.2.1 от Насоките за 

кандидатстване. 

Проектното предложение не отговаря на Критерий 2 и 15, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 
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№ 

Идентификац

ионен номер 

на 

проектното 

предложение 

Кандидат - 

наименование 

 

Искана 

безвъзмездна 

помощ /лв./ 

Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно 

съответствие и допустимост” 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

119.  
ESF-1203-18-

08031 
„Артео БГ” ЕООД 19992,12 

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

кандидатстване, дейност „Първоначално закупуване на материали” е 

задължителна. 

Във Формуляра за кандидатстване не е описана задължителната дейност, а в  

Бюджета на проекта - Приложение Б1 не са заложени разходи в бюджетен ред 

А.3.1 „Разходи за първоначално закупуване на материали”, което е в 

противоречие с т. 3.1.4 от НК.  

Проектното предложение не отговаря на Критерий 11, 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 “Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II”. 

   Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно 

съответствие и допустимост”. 

 

          

Председател на Оценителна комисия: 

                 Магдалена Георгиева /п/ 


