ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
BG051PO001-2.1.16 – „КВАЛИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА – ФАЗА 3”

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ
BG051PO001-2.1.16 – „КВАЛИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА – ФАЗА 3”
На 09.05.2012 г. приключи оценката от етап Административно съответствие и допустимост на проектите предложения, подадени
по процедура за подбор на проекти BG051PO001-2.1.16 – „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3”.
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 понататъшна 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 16.05.2012г./, на следния адрес:
Процедура: BG051PO001-2.1.16 – „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3”
Възражение във връзка с проектно предложение № ESF-2116-_ _-_ _ _ _ _
Агенция по заетостта
бул. “Княз Ал. Дондуков” № 3, София 1000, България
Възраженията се подават в запечатан плик по пощата или по куриер с обратна разписка, или доставени на ръка и получили
входящ номер в деловодството на Агенция по заетостта до 17.30 ч. на 16.05.2012г.
Възражения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща), извън определения срок за разглеждане или на
друг адрес, няма да бъдат разглеждани.
Информираме ви, че съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата, Договарящият орган не уведомява писмено всеки
един от отпадналите на този етап на оценка кандидати!
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Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения на етап
„Административно съответствие и допустимост”
в съответствие с чл. 24, ал. 5 от ПМС № 121/2007 г.

№

Идентификационен
номер на
проектното
предложение

Кандидат наименование

Основания за отпадане на проектното предложение

1

ESF-2116-01-04001

"ЗОНТАКС" ООД

Проектното предложение не отговаря на изискванията за административно съответствие
и допустимост, поради следнaтa причинa:
Съгласно изискванията по т. 3.1.1 „Общи изисквания за допустимост на кандидата и
партньора/ите: кой има право да кандидатства?” от Насоките за кандидатстване,
кандидат и партньор/и по схемата могат да бъдат единствено работодатели. В качеството
си на работодател "ЗОНТАКС" ООД е допустим кандидат, но в съответствие с чл. 11, ал.
3 от Закона за народната просвета, частните детски градини и училища се откриват или
преобразуват със заповед на министъра на образованието, младежта и науката. В тази
връзка частните детски градини и училища, като потенциални бенефициенти, попадат в
обхвата на Приоритетна ос 3 “Подобряване на качеството на образованието и обучението
в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана
на знанието”, основна област на интервенция 3.1 „Подобряване качеството на услугите в
образованието и обучението”, по която една от дейностите е „Повишаване на
квалификацията и кариерно развитие на педагогическия персонал”. Целеви групи по тази
област на интервенция са служителите в образователни институции. В тази връзка, с
оглед демаркация с други програми, "ЗОНТАКС" ООД с предвидената дейност обучения
на преподавателския състав, не е допустим кандидат по приоритетна ос 2 „Повишаване
на производителността и адаптивността на заетите”, тъй като повишаването на
квалификацията на преподавателския персонал е в обхвата на Приоритетна ос 3, по която
Договарящ орган е Министерството на образованието, младежта и науката.
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ESF-2116-01-07007

"Методия" АД

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и
допустимост, тъй като е в противоречие с т.2.2.3 и т.3.1.4 от Насоките за кандидатстване.
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В проектното предложение се предвижда провеждането на обучение по професия
"Фирмен мениджър", специалност "Предприемачество и мениджмънт". Съгласно списъка
на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), утвърден със
Заповед на Министъра на образованието, науката и младежта, тази професия е от IV-та
степен на професионална квалификация. В Насоките за кандидатстване по настоящата
схема не е предвидена възможност да се осъществяват обучения за придобиване на IV-та
степен на професионална квалификация.

3

ESF-2116-01-11003

Еос Матрикс ООД

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и
допустимост, тъй като е в противоречие с т.2.2.3 т.3.1.4 и т.3.2.1 от Насоките за
кандидатстване.
По проектното предложение, Кандидатът е предвидил обучение по част от професия за Іва степен на професионална квалификация по професия „Икономист-информатик” с код
482010, специалност „Икономическа информатика” с код 4820101, като е заложил 80 часа
теория и 120 часа практика – общо 200 часа. Съгласно списъка на професиите за
професионално образование и обучение (СППОО), утвърден със Заповед на Министъра
на образованието, науката и младежта, професия „Икономист-информатик” с код 482010,
специалност „Икономическа информатика” с код 4820101 е от трета степен на
професионална квалификация. Съгласно т. 2.2.3 от Насоките за кандидатстване за част от
професия за трета степен на професионална квалификация, се изисква продължителност
на обучението не по-малко от 600 часа.
Не е представено Приложение Б2 – Планирани източници за финансиране към
проектното предложение. Съгласно изискванията на схемата всички приложения,
посочените в т. 4.1. и подкрепящите документи, съгласно т. 3.4.1. от Насоките за
кандидатстване, трябва да бъдат представени на хартия в един оригинал и 2 копия.
Съгласно т. 3.2.1, при необходимост Договарящият орган може писмено да изисква
представяне на документи, които са изискуеми по настоящата схема, но не са били
представени към датата на кандидатстване. Не могат да бъдат изисквани допълнително
Формуляр за кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1 – Компонент
ІI; Приложение Б2 - Планирани източници на финансиране, Приложение Д1
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Декларация на Кандидата и на Партньора/ите, в случай, че същата изцяло липсва.
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5

ESF-2116-01-11007

ESF-2116-06-08002

"Етап - Адресс" АД

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и
допустимост, тъй като е в противоречие с т.2.2.3 и т.3.1.4 от Насоките за кандидатстване.
По проектното предложение Кандидатът е предвидил обучение по част от професия за
придобиване на професионална квалификация по професия „Водач на МПС за обществен
транспорт” с код 840090, специалност „Вътрешни и международни превози на пътници”
с код 8400901, като е заложил 40 часа теория и 6 часа практика – общо 46 часа. Съгласно
списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), утвърден
със Заповед на Министъра на образованието, науката и младежта, професия „Водач на
МПС за обществен транспорт” с код 840090, специалност „Вътрешни и международни
превози на пътници” с код 8400901 е от първа степен на професионална квалификация.
Съгласно т. 2.2.3 от Насоките за кандидатстване за част от професия за първа степен на
професионална квалификация, се изисква продължителност на обучението не по-малко от
200 учебни часа.

"МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕСЪБО НИКОЛОВ"
ЕООД

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и
допустимост, тъй като е в противоречие с т.2.2.5 и т. 3.1.2 от Насоките за кандидатстване.
Кандидатът „МБАЛ - Събо Николов” ЕООД се е самоопределил като независимо
предприятие, като е декларирал това обстоятелство в Декларация Д5 за обстоятелствата
по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и приложенията към нея. В
съответствие с Актуалното състояние на фирмата, по данни от Търговския регистър,
едноличен собственик на капитала на „МБАЛ - Събо Николов” ЕООД е Община
Панагюрище. Също така, към проектното предложение в Удостоверение от
Националната агенция за приходите, фигурира задължение в размер на 2.04 лв.
Приложената Декларация Д6 не е попълнена и не става ясно дали Кандидатът е
получавал минимални помощи от други програми.
В тази връзка, с писмо изх. № ESFP-2116-06-08002/1 от 09.04.2012 г. Оценителната
комисия е изискала от Кандидата да предостави:
1. Нова Декларация Д5 за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и
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средните предприятия и приложенията към нея в съответствие с данните от
Търговския регистър.
2. Удостоверение от Националната агенция за приходите, актуално или издадено в
рамките на 3 месеца преди датата на подаване на проектното предложение.
3. Нова Декларация Д6 - попълнена (напечатана) и подписана от кандидата (в
случай, че не сте получавали минимални помощи, моля попълнете празните
полета с Н/П или с 0 (нулa)).
Кандидатът „МБАЛ - Събо Николов” ЕООД е входирал до Оценителната комисия писмо
вх. № ESFP-2116-06-08002/2 от 24.04.2012 г., с което предоставя:
1. Нова Декларация Д6 - попълнена и подписана от кандидата, потвърждаваща, че
кандидатът не е получавал минимални помощи.
2. Декларация Д5 за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните
предприятия и приложенията към нея, но отново не декларира обстоятелството за
свързаност с Община Панагюрище, в съответствие с данните от Търговския регистър и
отново се самоопределя като независимо предприятие. Съгласно чл. 4, ал. 9 от ЗМСП,
Кандидатът не попада в обхвата на чл. 3 от ЗМСП /не е средно предприятие, за каквото се
е самоопределил, а именно едно предприятие не може да се смята за предприятие от
категорията малки и средни предприятия, ако 25 на сто или повече от капитала или от
броя на гласовете в общото събрание, се контролират пряко или непряко, заедно или
поотделно от един или повече държавни органи/. В тази връзка, Кандидатът не попада в
обхвата на средно предприятие и съответно процентът на собствено участие не отговаря
на категорията предприятие и изискванията по т. 17 от Таблицата за оценка на
административно съответствие и допустимостта, както и на т. 2.2.5 от Насоките за
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кандидатстване.
3. Към

писмото Кандидатът отново предоставя същото Удостоверение от
Националната агенция за приходите, което е налично и към проектното предложение, в
което фигурира задължение от 2.04 лв. Към удостоверението е приложил платежно
нареждане/ вносна бележка в полза на ТД на НАП – Пловдив, но това не потвърждава
изискването по т. 2 от ІІ.3 от Таблицата за оценка на административно съответствие и
допустимостта, както и по т. 3.1.2 от Насоките за кандидатстване, да няма просрочени
задължения към държавния и/или общинския бюджет, тъй като не е предоставен
документ от НАП, потвърждаващ липсата на задължение.
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7

ESF-2116-07-13002

ESF-2116-07-13003

“ЖОКЕЙ” ООД

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и
допустимост, тъй като е в противоречие с т.2.2.3 и т.3.1.4 от Насоките за кандидатстване.
По проектното предложение Кандидатът е предвидил обучение за придобиване на
професионална квалификация по професия „Шивач” с код 542110, специалност
„Шивачество” с код 5421101, като е заложил 122 часа теория и 174 часа практика – общо
296 часа. Съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение
(СППОО), утвърден със Заповед на Министъра на образованието, науката и младежта,
професия „Шивач” с код 542110, специалност „Шивачество” с код 5421101 е от първа
степен на професионална квалификация. Съгласно т. 2.2.3 от Насоките за кандидатстване,
за първа степен на професионална квалификация, се изисква продължителност на
обучението не по-малко от 300 учебни часа.

МД Импекс ООД

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и
допустимост, тъй като е в противоречие с т. 3.2.1 от Насоките за кандидатстване.
При необходимост Договарящият орган може писмено да изисква представяне на
документи, които са изискуеми по настоящата схема, но не са били представени към
датата на кандидатстване. Непредставянето на изисканите документи в посочения от
ДО срок води до отхвърляне на проекта на етап административно съответствие и
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допустимост.
С писмо изх. № ESFP-2116-07-13003/1 от 09.04.2012 г. е изискано от Кандидата да
предостави копия на оборотни ведомости за финансовите 2009 и 2010 г., заверени с печат
на организацията и текст “Вярно с оригинала”.
Кандидатът не е представил изисканите от Оценителната комисия допълнително
документи в регламентирания срок от 7 /седем/ работни дни от датата на получаване на
писмо.
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9

ESF-2116-07-13004

ESF-2116-07-13005

ЕТ "ДРАГОМИР
РАЧЕВ - ВЕЖЕН"

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и
допустимост, тъй като е в противоречие с т.2.2.3 и т.3.1.4 от Насоките за кандидатстване.
По проектното предложение Кандидатът е предвидил обучение за придобиване на
професионална квалификация по професия „Сътрудник в маркетингови дейности” с код
342020, специалност „Маркетингови проучвания” с код 3420201, като е заложил 659 часа.
Съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО),
утвърден със Заповед на Министъра на образованието, науката и младежта професия
„Сътрудник в маркетингови дейности” с код 342020, специалност „Маркетингови
проучвания” с код 3420201 е от втора степен на професионална квалификация. Съгласно
т. 2.2.3 от Насоките за кандидатстване, за първа степен на професионална квалификация,
се изисква продължителност на обучението не по-малко от 660 учебни часа.

ИВИ ЕМ ООД

Проектното предложение не отговаря на критериите за административно съответствие и
допустимост, тъй като е в противоречие с т.2.2.3 и т.3.1.4 от Насоките за кандидатстване.
По проектното предложение Кандидатът е предвидил обучения по част от професия за Іва, ІІ-ра и ІІІ-та степен на професионална квалификация по професия „Оператор в
производството на облекло” с код 542050, специалност „Производство на облекло от
текстил” с код 5420501. Съответно за І-ва степен е заложил 40 часа теория и 200 часа
практика – общо 240 часа, за ІІ-ра степен е заложил 40 часа теория и 384 часа практика –
общо 424 часа, за ІІІ-та степен е заложил 40 часа теория и 760 часа практика – общо 800
часа. Съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение
(СППОО), утвърден със Заповед на Министъра на образованието, науката и младежта,
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професия „Оператор в производството на облекло” с код 542050, специалност
„Производство на облекло от текстил” с код 5420501 е от втора степен на професионална
квалификация. Съгласно т. 2.2.3 от Насоките за кандидатстване за част от професия за
втора степен на професионална квалификация, се изисква продължителност на
обучението не по-малко от 300 учебни часа.
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