ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
BG 051PO001-2.3.03 “БЕЗОПАСЕН ТРУД”
ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ
BG051PO001-2.3.03 “БЕЗОПАСЕН ТРУД”
На 18.03.2013 г. приключи оценката от етап административно съответствие и допустимост на проектите предложения,
подадени по процедура за подбор на проекти BG 051PO001-2.3.03 “БЕЗОПАСЕН ТРУД”. 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 25.03.2013 г./, на следния адрес:
ДО РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН ПО ПРОЦЕДУРА
BG 051PO001-2.3.03 “БЕЗОПАСЕН ТРУД”
Възражение във връзка с проектно предложение № ESF-2303-_ _-_ _ _ _ _
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
бул. “Княз Ал. Дондуков” № 3, София 1000, БЪЛГАРИЯ
Възраженията се подават в запечатан плик по куриер с обратна разписка, или доставени на ръка и получили входящ номер в
Деловодството на Агенция по заетостта до 17.30 ч. на 25.03.2013 г.
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 чл. 24, ал. 5 от ПМС 121/2007 г. и Насоките за кандидатстване по процедурата, след
приключване на оценката на административното съответствие и допустимостта на интернет страниците на Договарящия и
Управляващия орган (http://www.az.government.bg/ophr/ и http://www.esf.bg/) се публикува списък с предложените за
отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочени основания за това. Договарящият орган НЕ уведомява
писмено всеки един от отпадналите на този етап на оценка кандидати!

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
BG 051PO001-2.3.03 “БЕЗОПАСЕН ТРУД”

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.

№

1.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

BG051PO001
-2.3.03-0004

ПЪТНО
ПОДДЪРЖАНЕ
КЮСТЕНДИЛ ООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

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

48 144,34

Съгласно т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от Насоките
за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, се определя минимален размер на
безвъзмездната финансова помощ от 50 000 лева, за която кандидатите следва да
участват с проектни предложения.
Видно от Формуляра за кандидатстване и Приложение Б1 „ Общия бюджет на
проектното приложение – Приложение Б1”, сумата на исканата безвъзмездна
финансова помощ от кандидата е по-малка от минималния размер на помощта,
определен в т.2.2.2 от Насоките за кандидатстване.
В съответствие с т. 3.2.2 „Електронно кандидатстване” от Насоките на
кандидатстване, кандидатът следва да представи в електронен формат
Декларация на кандидата (Приложение Д1), която не може да се изисква
допълнително, в случай че не е представена избощо. В проектното предложение
кандидатът не прилага Декларация – Приложение Д1, което е в противоречие с
т. 3.2.2 от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерии 19 и 22, Раздел I “Критерии
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№

2.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

„ВОДОСНАБДЯВАНE,
КАНАЛИЗАЦИЯ И
BG051PO001
ТЕРИТОРИАЛЕН
-2.3.03-0005
ВОДОЕНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

129 480,80

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

за административно съответсвие 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
Съгласно Директива 2003/361/EC и чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средни
предприятия (ЗМСП), ако 25% 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 или други органи на местното
самоуправление, съответното предприятие не може да се счита за малко и
средно предприятие. Същото е изрично посочено и в Указанията за попълване на
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 ЗМСП, които са приложени към
Декларацията в пакета с документи към Насоките за кандидатстване.
След направена допълнителна административна проверка в Търговския
регистър е констатирано, че едноличен собственик на капитала е община
Велинград. Предвид посоченото по-горе, кандидатът не може да се счита за
малко предприятие, съгласно приложената към проектното предложение
Декларация – Приложение Д4.1 за определяне категорията предприятия в
съответствие със ЗМСП.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът „Водоснабдяване, канализация и
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№

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

3.

BG051PO001
-2.3.03-0010

„МИЛА ЛИФТ” ООД

42 720,35

4.

BG051PO001

„РАЛИ 13” ООД

84 380,00

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

териториален водоенженеринг” ЕООД не предвижда собствен финансов принос
към проекта в размер минимум 20% от общата стойност на проекта, което е в
противоречие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, Раздел I “Критерии за
административно съответсвие 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
Съгласно т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за
кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, се определя минимален размер на
безвъзмездната финансова помощ от 50 000 лева, за която кандидатите могат да
участват с проектни предложения.
Видно от Формуляра за кандидатстване и Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, сумата на исканата безвъзмездна финансова помощ
от кандидата „Мила лифт” ООД е по-малка от минималния размер на помощта,
определен в т.2.2.2 от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 19, Раздел I “Критерии за
административно съответсвие 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
Съгласно т.3.1.4 „Допустими проекти: проекти, за които може да се
4

№

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

-2.3.03-0011

5.

BG051PO001
-2.3.03-0012

„СК-1” ЕООД

159 060,00

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

кандидатства” от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, всеки
кандидат задължително следва да включи в проектното предложение дейност:
„Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност,
общо или на отделни елементи от нея”.
В случая, кандидатът - „РАЛИ 13” ООД, не е заложил в проектното си
предложение задължителната, съгласно Насоките за кандидатстване, дейност:
„Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност,
общо или на отделни елементи от нея”, което е в противоречие с т.3.1.4
„Допустими проекти: проекти, за които може да се кандидатства” от Насоките за
кандидатстване.
В допълнение кандидатът не е попълнил всички раздели от Електронния
формуляр за кандидатстване, което не предоставя възможност да се извърши
оценка на проектното предложение, както и да се определи допустимостта на
целевата група.
Проектното предложение не отговаря на критерии 8, 9, и 12, Раздел I
“Критерии за административно съответсвие 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
Съгласно т.3.1.4 „Допустими проекти: проекти, за които може да се
кандидатства” от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, всеки
кандидат задължително следва да включи в проектното предложение дейност за
„Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност,
общо или на отделни елементи от нея”.
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№

6.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

BG051PO001
-2.3.03-0013

„ТИРЛИН” АД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

193 748,51

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

В случая, кандидатът „СК-1” ЕООД не е заложил в проектното си предложение
задължителната, съгласно Насоките за кандидатстване, дейност: „Анализ на
състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на
отделни елементи от нея”, което е в противоречие с т.3.1.4 „Допустими проекти:
проекти, за които може да се кандидатства” от Насоките за кандидатстване.
В допълнение кандидатът не е попълнил разделите от Електронния формуляр
за кандидатстване, което не предоставя възможност да се извърши оценка на
проектното предложение, както и да се определи допустимостта на целевата
група.
Проектното предложение не отговаря на критерии 8, 9 и 12, Раздел I
“Критерии за административно съответсвие 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
На основание т. 3.2.2. Електронно кандидатстване от Насоките за
кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, на кандидата „Тирлин” АД, е изпратено
Уведомително писмо с изх. № BG051PO001-2.3.03-0013/1 от дата 26.02.2013 г.,
подписано от председателя на оценителната комисия. От товарителница номер
EB000917543BG на Български пощи ЕАД е видно, че писмото е получено от
кандидата на 01.03.2013 г.
След проверка от Оценителната комисия на допълнително представените
документи от страна на кандидата, е установено, че кандидатът не е представил
изискуемата с Уведомителното писмото Декларация- Приложение Д4.1. за
определяне категорията предприятия в съответствие със Закона за малки и
средни предприятия (ЗМСП).
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№

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

7.

ESF-2303-01- „АСБИС БЪЛГАРИЯ”
01003
ЕООД

8.

ESF-2303-0101027

„ АЛ ТРЕЙД 2002”
ЕООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

105 045,60

105 660,00

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

Проектното предложение не отговаря на критерий 25, Раздел I “Критерии за
административно съответсвие 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”, поради непредставяне на изискания
от
оценителната комисия документ.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „Асбис България” ЕООД, е изпратено Уведомително писмо
с изх. № ESF-2303-01-01003/1 от дата 11.01.2013 г., подписано от председателя
на оценителната комисия. От товарителница номер PS1040025Q4BY на
Български пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 16.01.2013 г.
Към дата 18.03.2013 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”.
Съгласно т. 3.1.2 „Специфични изисквания за допустимост на кандидата” от
Насоките на кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, кандидати –
микропредприятия не са допустими кандидати.
Видно от приложената към проектното предложение Декларация –
Приложение Д4.1 за определяне категорията предприятия в съответствие със
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№

9.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0101037

“МАГИ-ИВ” ЕООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

106 652,58

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

Закона за малки и средни предприятия, кандидатът „ Ал Трейд 2002” ЕООД се
самоопределя като микропредприятие, което е в противоречие с т. 3.1.2 от
Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на Критерии 1 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата “МАГИ-ИВ” ЕООД, е изпратено Уведомително писмо с изх.
№ ESF-2303-01-01037/1 от дата 11.01.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер PS1040025Q3VH на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 29.01.2013 г.
След проверка от Оценителната комисия на допълнително представените
документи от страна на кандидата, е установено, че кандидатът не е представил
изискуемия с Уведомителното писмо: Документ, удостоверяващ определянето
на орган по безопасност и здраве при работа, съгласно разпоредбите на чл.
24, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и
НАРЕДБА № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните
лица и на специализираните служби в предприятията за организиране
изпълнението на дейностите със защита от професионалните рискове и
превенция на тези рискове.
Проектното предложение не отговаря на критерий 6, Раздел II.3 “Специфични
критерии за допустимост на кандидата” от Таблицата за оценка на
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№

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

10.

ESF-2303-0101049

СМДЛ „ЕСКУЛАП”
ЕООД

149 491,20

11.

ESF-2303-0101068

“НАДЕЖДА ВИ И
СИЕ” ООД

85 533,25

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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата СМДЛ „ЕСКУЛАП” ЕООД, е изпратено Уведомително
писмо с изх. № ESF-2303-01-01049/3 от дата 04.03.2013 г., подписано от
председателя на оценителната комисия. От товарителница номер
EB000917013BG на Български пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на
05.03.2013 г.
Към дата 18.03.2013 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”.
В съответствие с т. 3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават
на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване,
Оценителната комисия може писмено да изисква допълнителни документи или
пояснителна информация, които следва да бъдат представени в определения за
това срок.
На кандидата “Надежда Ви и Сие” ООД е изпратено Уведомително писмо с
изх. № ESF-2303-01-01068/1 от дата 30.01.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB001200025BG на Български
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№

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

12.

ESF-2303-0101069

„СИГАТРАНС” ООД

157 732,69

13.

ESF-2303-0101076

„ХЕНД” ЕООД

127 776,58

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

пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 31.01.2013 г.
С писмо вх. № ESF-2303-01-01068/2 от дата 11.02.2013 г., кандидатът
представя допълнително изисканите документи, извън крайния срок (пет
работни дни), посочен в Уведомително писмо изх. № ESF-2303-01-01068/1 от
дата 30.01.2013 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”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „Сигатранс” ООД, е изпратено Уведомително писмо с изх.
№ ESF-2303-01-01069/1 от дата 30.01.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB001198724BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 04.02.2013 г.
Към дата 18.03.2013 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”.
В съответствие с т. 3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават
на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване,
Оценителната комисия може писмено да изисква допълнителни документи или
пояснителна информация, които следва да бъдат представени в определения за
това срок.
На кандидата „Хенд” ЕООД е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESF10

№

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

14.

ESF-2303-0101077

"ИНДАСТРИЪЛ
КЕЙТЪРИНГ" ЕООД

81 496,88

15.

ESF-2303-0101078

„САУТ ПАРК” ЕООД

81 840,25

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

2303-01-01076/1 от 30.01.2013 г., подписано от председателя на оценителната
комисия. От товарителница номер EB001200003BG на Български пощи ЕАД е
видно, че писмото е получено на 31.01.2013 г.
С писмо вх. № ESF-2303-01-01076/2 от дата 08.02.2013 г., кандидатът
представя допълнително изисканите документи, извън крайния срок (пет
работни дни), посочен в Уведомително писмо изх. № ESF-2303-01-01076/1 от
дата 30.01.2013 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”.
В съответствие с т. 3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават
на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване,
Оценителната комисия може писмено да изисква допълнителни документи или
пояснителна информация, които следва да бъдат представени в определения за
това срок.
На кандидата "Индастриъл Кейтъринг" ЕООД е изпратено Уведомително писмо
с изх. № ESF-2303-01-01077/1 от 30.01.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB001198698BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 31.01.2013 г.
С писмо вх. № ESF-2303-01-01077/2 от дата 08.02.2013 г., кандидатът
представя допълнително изисканите документи, извън крайния срок (пет
работни дни), посочен в Уведомително писмо изх. № ESF-2303-01-01077/1 от
дата 30.01.2013 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”.
В съответствие с т. 3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават
на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване,
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№

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0116.
01091

„КОНСОРЦИУМ
ТИТАН СОФИЯ
ИЗТОК” ДЗЗД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

199 816,72

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

Оценителната комисия може писмено да изисква допълнителни документи или
пояснителна информация, които следва да бъдат представени в определения за
това срок.
На кандидата „САУТ ПАРК” ЕООД е изпратено Уведомително писмо с изх. №
ESF-2303-01-01078/1 от 30.01.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB001201984BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 31.01.2013 г.
С писмо вх. № ESF-2303-01-01078/2 от дата 08.02.2013 г., кандидатът
представя допълнително изисканите документи, извън крайния срок (пет
работни дни), посочен в Уведомително писмо изх. № ESF-2303-01-01078/1 от
дата 30.01.2013 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”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „Консорциум Титан София Изток” ДЗЗД, е изпратено
Уведомително писмо с изх. № ESF-2303-01-01091/1 от дата 26.02.2013 г.,
подписано от председателя на оценителната комисия. От товарителница номер
EB000917530BG на Български пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на
01.03.2013 г.
С писмо вх. № ESF-2303-01-01091/2 от 08.03.2013 г. кандидатът представя на
Оценителната комисия некоректно попълнена Справка за обобщените параметри
на предприятието към Декларация – Приложение Д4.1. Видно от приложената
към проектното предложение Декларация – приложение Д4.1 за определяне
категорията предприятия в съответствие със Закона за малки и средни
предприятия (ЗМСП) „Консорциум Титан София Изток” ДЗЗД се е определил
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№

17.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0101101

„АТЛОН ДИ ПИ ЕС”
ООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

115 559,90

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

като свързано и средно предприятие.
След направена допълнителна административна проверка от страна на
Оценителната комисия, относно свързаността на „Консорциум Титан София
Изток” ДЗЗД с други предприятия, е констатирано, че средносписъчният брой
на персонала на кандидата е над 250 лица и не попада под определението за
малки и средни предприятия, съгласно чл.3 от ЗМСП, и се категоризира като
голямо предприятие.
На основание т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер
минимум 20% от общата стойност на проекта.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът „Консорциум Титан София Изток”
ДЗЗД не предвижда собствен финансов принос при изпълнение на проектите в
размер най-малко 20% от общата стойност на проекта, което е в противоречие с
т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за
кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, Раздел I “Критерии за
административно съответсвие 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „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,
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№

18.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0101103

„ГЕЛИШЕВ” ЕООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

135 510,00

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

Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или
пояснителна информация, с изключение на: Формуляр за кандидатстване
(Приложение А), Общия бюджет на проектното приложение – Приложение Б1
(не се отнася за приложенията към бюджета – от Приложение А1.1 до
Приложение В вкл.), Декларация на кандидата – Приложение Декларация Д1, в
случай, че същата не е представена изобщо.
В проектното предложение кандидатът „Атлон Ди Пи Ес” ООД не прилага
Общия бюджет на проектното приложение – Приложение Б1, което е в
противоречие с т. 3.2.1 от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 14, Раздел I “Критерии
за административно съответсвие 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
Съгласно т.3.1.4 „Допустими проекти: проекти, за които може да се
кандидатства” от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, всеки
кандидат задължително следва да включи в проектното предложение дейност:
„Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност,
общо или на отделни елементи от нея”.
В случая, кандидатът „Гелишев” ЕООД не е заложил в проектното си
предложение задължителната, съгласно Насоките за кандидатстване, дейност:
„Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност,
общо или на отделни елементи от нея”, което е в противоречие с т.3.1.4
„Допустими проекти: проекти, за които може да се кандидатства” от Насоките за
кандидатстване.
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№

19.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0104012

„СЕЙЛ КОМЕРС” АД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

170 496,89

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

Проектното предложение не отговаря на критерий 8, Раздел I “Критерии за
административно съответсвие 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
От приложената към проектното предложение Декларация - Приложение Д4.1.
за определяне категорията предприятия в съответствие със Закона за малки и
средни предприятия (ЗМСП) кандидатът „Сейл Комерс” АД се е определил като
средно предприятие, но видно от т. 1.2.2. „Технически и административен
капацитет” от Формуляра за кандидатстване, числеността на персонала,
ангажиран на пълно и непълно работно време е 413 лица.
След направена допълнителна административна проверка от страна на
Оценителната комисия е констатирано, че средносписъчният брой на персонала
на кандидата действително е над 250 лица и не попада под определението за
малки и средни предприятия, съгласно чл.3 от ЗМСП, и същото се категоризира
като голямо предприятие.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът „Сейл Комерс” АД не предвижда
собствен финансов принос към проекта в размер най-малко 20% от общата
стойност на проекта, което е в противоречие с т. 2.2.2. „Размер на
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№

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

20.

ESF-2303-01"МЕДИЦИНСКИ
04017
ЦЕНТЪР АРТРО" ООД

39 573,00

21.

ESF-2303-0104019

199 974,38

„РАКОМ НТ“ ЕООД

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

безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, Раздел I “Критерии за
административно съответсвие 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
Съгласно т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от Насоките
за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, се определя минимален размер на
безвъзмездната финансова помощ от 50 000 лева, за която кандидатите следва да
участват с проектни предложения.
Видно от Формуляра за кандидатстване и Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, сумата на исканата безвъзмездна финансова помощ
от кандидата "Медицински център Артро" ООД е по-малка от минималния
размер на помощта, определен в т. 2.2.2 от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 19, Раздел I “Критерии за
административно съответсвие 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „Раком НТ“ ЕООД, е изпратено Уведомително писмо с изх.
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№

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

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

№ ESF-2303-01-04019/1 от дата 30.01.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB001199075BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 01.02.2013 г.
След проверка от Оценителната комисия на допълнително представените
документи от страна на кандидата, е установено, че кандидатът не е представил
изискуемия с Уведомителното писмото:
 Документ, удостоверяващ определянето на орган по безопасност и
здраве при работа, съгласно разпоредбите на чл. 24, ал. 2 от Закона за
здравословни и безопасни условия на труд и НАРЕДБА № 3 от 27 юли
1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на
специализираните служби в предприятията за организиране
изпълнението на дейностите със защита от професионалните рискове и
превенция на тези рискове;
 Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се
използват лични предпазни средства за безопасност и здраве при
работа. Списъкът следва да отговаря на разпоредбите на НАРЕДБА № 3
от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и
опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни
средства на работното място, както и да съдържа всички реквизити и
информация, посочени в чл. 17, ал. 3, т. 1 - 4 от същата Наредба.
Проектното предложение не отговаря на критерий 6, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
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№

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

22.

ESF-2303-0104024

„МОНОЛИТ” АД

200 000,00

23.

ESF-2303-0107034

„БУЛГАРПРЕС” ООД

164 235,21

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

На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „Монолит” АД, е изпратено Уведомително писмо с изх. №
ESF-2303-01-04024/1 от дата 30.01.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB002293412BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 31.01.2013 г.
Към дата 18.03.2013 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”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „Булгарпрес” ООД, е изпратено Уведомително писмо с изх.
№ ESF-2303-01-07034/1 от дата 30.01.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB001199693BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 31.01.2013 г.
С писмо вх. № ESF-2303-01-07034/2 от 07.02.2013 г. кандидатът „Булгарпрес”
ООД представя на Оценителната комисия Декларация – Приложение Д4.2 за
определяне категорията предприятия, съгласно която се е определил като
голямо предприятие.
На основание т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
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№

24.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0107048

„ДЖИ ПОЙНТ” ООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

157 242,60

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

на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът „Булгарпрес” ООД не предвижда
собствен финансов принос към проекта в размер най-малко 20% от общата
стойност на проекта, което е в противоречие с т. 2.2.2. „Размер на
безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, Раздел I “Критерии за
административно съответсвие 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „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,
Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или
пояснителна информация, с изключение на: Формуляр за кандидатстване
(Приложение А), Общия бюджет на проектното приложение – Приложение Б1
(не се отнася за приложенията към бюджета – от Приложение А1.1 до
Приложение В вкл.), Декларация на кандидата – Приложение Декларация
Д1, в случай, че същата не е представена изобщо.
С писмо изх. № ESF-2303-01-07048/1 от дата 30.01.2013 г., подписано от
председателя на оценителната комисия, на кандидата „Джи Пойнт” ООД е
поискана Декларация на кандидата - Приложение Д1, попълнена, подписана
и подпечатана от всички лица, овластени да представляват кандидата. От
товарителница номер EB001198786BG на Български пощи ЕАД е видно, че
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№

25.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-01- „ИНФОРМАЦИОННО
07064
ОБСЛУЖВАНЕ” АД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

159 629,88

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

писмото е получено на 31.01.2013 г.
След проверка от Оценителната комисия на допълнително представените
документи от страна на кандидата, е установено, че кандидатът не е представил
изискуемия с Уведомителното писмото документ - Декларация на кандидата –
Приложение Декларация Д1, подписана от всички овластени лица, което е в
противоречие с т. 3.2.1 от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 22, Раздел I “Критерии за
административно съответсвие 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
От приложената към проектното предложение Декларация - Приложение Д4.1.
за определяне категорията предприятия в съответствие със Закона за малки и
средни предприятия (ЗМСП) кандидатът „Информационно обслужване” АД се е
определил като средно предприятие, но видно от Справката за обобщените
параметри към Декларация - Приложение Д4.1. средносписъчния брой на
персонала е 683 лица.
След направена допълнителна административна проверка от страна на
Оценителната комисия е констатирано, че средносписъчния брой на персонала
на кандидата „Информационно обслужване” АД е над 250 лица и не попада под
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№

26.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0107080

„БУЛМИКС-ВИП”
ООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

90 595,28

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

определението за малки и средни предприятия, съгласно чл.3 от ЗМСП, и
същото се категоризира като голямо предприятие.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът „Информационно обслужване” АД не
предвижда собствен финансов принос към проекта в размер най-малко 20% от
общата стойност на проекта, което е в противоречие с т. 2.2.2. „Размер на
безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, Раздел I “Критерии за
административно съответсвие 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „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,
Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или
пояснителна информация, с изключение на: Формуляр за кандидатстване
(Приложение А), Общия бюджет на проектното приложение – Приложение Б1
(не се отнася за приложенията към бюджета – от Приложение А1.1 до
Приложение В вкл.), Декларация на кандидата – Приложение Декларация Д1, в
случай, че същата не е представена изобщо.
В проектното предложение кандидатът „БУЛМИКС-ВИП” ООД не прилага
Общия бюджет на проектното приложение – Приложение Б1, което е в
противоречие с т. 3.2.1 от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 14, Раздел I “Критерии
за административно съответсвие и допустимост на проектното предложение” от
Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта,
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№

27.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-01„ПРОИНВЕКС” ЕООД
07097

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

82 591,20

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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
Съгласно т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от Насоките
за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка на етап
„Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
Съгласно Директива 2003/361/EC и чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средни
предприятия (ЗМСП), ако 25% 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 или други органи на местното
самоуправление, съответното предприятие не може да се счита за малко и
средно предприятие. Същото е изрично посочено и в Указанията за попълване на
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 ЗМСП, които са приложени към
Декларацията в пакета с документи към Насоките за кандидатстване.
След направена допълнителна административна проверка в Търговския
регистър е констатирано, че едноличен собственик на капитала е Министерство
на вътрешните работи. Предвид посоченото по-горе, кандидатът не може да се
счита за средно предприятие, съгласно приложената към проектното
предложение Декларация – Приложение Д4.1 за определяне категорията
предприятия в съответствие със ЗМСП.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът „Проинвекс” ЕООД не предвижда
собствен финансов принос към проекта в размер най-малко 20% от общата
стойност на проекта, което е в противоречие с т. 2.2.2. „Размер на
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№

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

28.

ESF-2303-0107107

„ТОКУДА ХОСПИС”
ЕООД

141 441,60

29.

ESF-2303-0107110

МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА

199 982,18

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

безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, Раздел I “Критерии за
административно съответсвие 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „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,
Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или
пояснителна информация, с изключение на: Формуляр за кандидатстване
(Приложение А), Общия бюджет на проектното приложение – Приложение Б1
(не се отнася за приложенията към бюджета – от Приложение А1.1 до
Приложение В вкл.), Декларация на кандидата – Приложение Декларация
Д1, в случай, че същата не е представена изобщо.
В проектното предложение кандидатът „Токуда Хоспис” ЕООД не прилага
Декларация на кандидата – Приложение Д1, което е в противоречие с т. 3.2.1 от
Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 22, Раздел I “Критерии
за административно съответсвие 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
Съгласно т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от Насоките
за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
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№

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"ПРОФ. Д-Р
АЛЕКСАНДЪР
ГЕРЧЕВ" -ЕТРОПОЛЕ

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

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

помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка на етап
„Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
Съгласно Директива 2003/361/EC и чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средни
предприятия (ЗМСП), ако 25% 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 или други органи на местното
самоуправление, съответното предприятие не може да се счита за малко и
средно предприятие. Същото е изрично посочено и в Указанията за попълване на
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 ЗМСП, които са приложени към
Декларацията в пакета с документи към Насоките за кандидатстване.
След направена допълнителна административна проверка в Търговския
регистър е констатирано, че едноличен собственик на капитала е община
Етрополе. Предвид посоченото по-горе кандидатът Многопрофилна болница за
активно лечение "Проф. д-р Александър Герчев" -Етрополе не може да се счита
за средно предприятие, съгласно приложената към проектното предложение
Декларация – Приложение Д4.1 за определяне категорията предприятия в
съответствие със ЗМСП.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът Многопрофилна болница за активно
лечение "Проф. д-р Александър Герчев" - Етрополе не предвижда собствен
финансов принос към проекта в размер най-малко 20% от общата стойност на
проекта, което е в противоречие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова
помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, Раздел I “Критерии за
административно съответсвие и допустимост на проектното предложение” от
Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта,
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№

30.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0107111

„ОТОРАМ 90” ООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

128 387,04

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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „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,
Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или
пояснителна информация, с изключение на: Формуляр за кандидатстване
(Приложение А), Общия бюджет на проектното приложение – Приложение Б1
(не се отнася за приложенията към бюджета – от Приложение А1.1 до
Приложение В вкл.), Декларация на кандидата – Приложение Декларация Д1, в
случай, че същата не е представена изобщо.
Кандидатът „Оторам 90” ООД не прилага Формуляр за кандидатстване –
Приложение А, което не предоставя възможност да се извърши оценка на
проектното предложение и е в противоречие с т. 3.2.1 от Насоките за
кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 11, Раздел I “Критерии
за административно съответсвие 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
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№

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

31.

ESF-2303-0111020

32.

ESF-2303-01- „ЕМА РИСАЙКЛИНГ”
11034
ООД

„БОРЕКС” ЕООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

97 687,82

86 529,00

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

На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „Борекс” ЕООД, е изпратено Уведомително писмо с изх. №
ESF-2303-01-11020/1 от дата 30.01.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB001198790BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 31.01.2013 г.
След проверка от Оценителната комисия на допълнително представените
документи от страна на кандидата, е установено, че кандидатът не е представил
изискуемия с Уведомителното писмото: Документ, удостоверяващ
определянето на орган по безопасност и здраве при работа, съгласно
разпоредбите на чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия
на труд и НАРЕДБА № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на
длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за
организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните
рискове и превенция на тези рискове.
Проектното предложение не отговаря на критерий 6, 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 „Безопасен труд”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на ръка
в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „Ема Рисайклинг” ООД, е изпратено Уведомително писмо с
изх. № ESF-2303-01-11034/1 от дата 31.01.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB001198667BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 01.02.2013 г.
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№

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

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

Към дата 18.03.2013 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”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „КЛУБ ГЛОБАЛ” ООД, е изпратено Уведомително писмо с
изх. № ESF-2303-01-11037/1 от дата 31.01.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB001198534BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 01.02.2013 г.
Към дата 18.03.2013 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”.
В съответствие с т. 3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават
на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване,
Оценителната комисия може писмено да изисква допълнителни документи или
пояснителна информация, които следва да бъдат представени в определения за
това срок.
На кандидата “ПИК-КО” АД е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESF2303-01-11053/1 от дата 07.02.2013 г., подписано от председателя на

33.

ESF-2303-01„КЛУБ ГЛОБАЛ” ООД
11037

128 107,52

34.

ESF-2303-0111053

145 256,00

“ПИК-КО” АД
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№

35.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0111058

„БЛИЗУ МЕДИА ЕНД
БРОУДБЕНД“ ЕАД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

190 000,00

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

оценителната комисия. От товарителница номер EB001131387BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 11.02.2013 г.
С писмо вх. № ESF-2303-01-11053/2 от дата 06.03.2013 г., кандидатът
представя допълнително изисканите документи, но извън крайния срок (пет
работни дни), посочен в Уведомително писмо с изх. № ESF-2303-05-05001/1 от
дата 30.01.2013 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”.
В съответствие с т. 3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават
на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване,
Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или
пояснителна информация, с изключение на: Формуляр за кандидатстване
(Приложение А), Общия бюджет на проектното приложение – Приложение Б1
(не се отнася за приложенията към бюджета – от Приложение А1.1 до
Приложение В вкл.), Декларация на кандидата – Приложение Декларация
Д1, в случай, че същата не е представена изобщо.
С писмо изх. № ESF-2303-01-11058/1 от дата 07.02.2013 г., подписано от
председателя на оценителната комисия, на кандидата „Близу Медиа енд
Броудбенд“ ЕАД е поискана Декларация на кандидата - Приложение Д1,
попълнена, подписана и подпечатана от всички лица, овластени да
представляват кандидата. От товарителница номер EB000995599BG на
Български пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 11.02.2013 г.
След проверка от Оценителната комисия на допълнително представените
документи от страна на кандидата, е установено, че кандидатът не е представил
изискуемия с Уведомителното писмото документ - Декларация на кандидата Приложение Д1, подписана от всички овластени лица, което е в
противоречие с т. 3.2.1 от Насоките за кандидатстване.
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№

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

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

Проектното предложение не отговаря на критерий 22, Раздел I “Критерии за
административно съответсвие 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „МИРАД” ООД, е изпратено Уведомително писмо с изх. №
ESF-2303-01-11066/1 от дата 07.02.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB000997087BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 11.02.2013 г.
Към дата 18.03.2013 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”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „ЕСТЕ ПРОПЪРТИС” ЕООД, е изпратено Уведомително
писмо с изх. № ESF-2303-01-11068/1 от дата 07.02.2013 г., подписано от
председателя на оценителната комисия. От товарителница номер
EB000994885BG на Български пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на

36.

ESF-2303-0111066

„МИРАД” ООД

187 060,00

37.

ESF-2303-0111068

„ЕСТЕ ПРОПЪРТИС”
ЕООД

199 900,85
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№

38.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0111083

„БУЛСАТКОМ” АД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

190 832,61

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

11.02.2013 г.
С писмо вх. № ESF-2303-01-11068/2 от 15.02.2013 г. кандидатът „ЕСТЕ
ПРОПЪРТИС” ЕООД представя на Оценителната комисия Декларация –
Приложение Д4.2, съгласно която се е определил като голямо предприятие.
На основание т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът „ЕСТЕ ПРОПЪРТИС” ЕООД не
предвижда собствен финансов принос към проекта в размер най-малко 20% от
общата стойност на проекта, което е в противоречие с т. 2.2.2. „Размер на
безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
Съгласно т. 3.1.4 „Дейности, допустими за финансиране” от Насоките за
кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, всеки кандидат задължително
следва да включи в проектното предложение дейност: „Анализ на състоянието и
проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни
елементи от нея”.
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№

39.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0111089

„БРИЗ 2000” ЕООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

185 843,20

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

В случая кандидатът „Булсатком” АД не е заложил в проектното си
предложение задължителната дейност „Анализ на състоянието и проектиране на
организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея”,
което е в противоречие с т. 3.1.4 от Насоките за кандидатстване.
В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
От приложената към проектното предложение Декларация - Приложение Д4.2.
за определяне категорията предприятия, кандидатът „Булсатком” АД се е
определил като голямо предприятие. Във Формуляра за кандидатстване, както и
в Приложение Б2 „Планирани източници на финансиране” е предвиден
финансов принос, но той е под изискуемия минимум от 20% от общата стойност
на проектното предложение, което е в противоречие с т. 2.2.2. „Размер на
безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерии 8 и 29, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „Бриз 2000” ЕООД, е изпратено Уведомително писмо с изх.
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№

40.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0111090

„ОВЕРДРАЙВ” АД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

110 771,00

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

№ ESF-2303-01-11089/1 от дата 07.02.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB000917398BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 11.02.2013 г.
След проверка от Оценителната комисия на допълнително представените
документи от страна на кандидата, е установено, че кандидатът не е представил
на хартиен носител изискуемите с Уведомителното писмо:
 Автобиография (Приложение Г2) от Валентин Попов и приложимата
към нея подписана декларация, удостоверяваща обстоятелството, че
лицето е запознато и е съгласно да бъде включено в екипа за организация
и управление на проекта;
 Приложение В от Общия бюджет на проекта – „Разходи за организация
и управление”. Общо сумата на разходите, предвидени в Приложение
В трябва да съответства на сумата, посочена в бюджетен ред „Общо
"Разходи за организация и управление"- Група В” от Общия бюджет на
проекта.
Проектното предложение не отговаря на критерии 15 и 21, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „Овердрайв” АД, е изпратено Уведомително писмо с изх. №
ESF-2303-01-11090/1 от дата 07.02.2013 г., подписано от председателя на

32

№

41.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0202009

42. ESF-2303-02-

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

„ЗТВ” АД

69 131,80

"МЕДИЦИНСКИ

84 247,46

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

оценителната комисия. От товарителница номер EB000917367BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 11.02.2013 г.
Към дата 18.03.2013 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”.
В съответствие с т. 3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават
на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване,
Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или
пояснителна информация, с изключение на: Формуляр за кандидатстване
(Приложение А), Общия бюджет на проектното приложение – Приложение Б1
(не се отнася за приложенията към бюджета – от Приложение А1.1 до
Приложение В вкл.), Декларация на кандидата – Приложение Декларация Д1, в
случай, че същата не е представена изобщо.
В проектното предложение кандидатът „ЗТВ” АД не прилага Общия бюджет
на проектното приложение – Приложение Б1, което е в противоречие с т. 3.2.1 от
Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерии 14, Раздел I “Критерии
за административно съответсвие 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
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№

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

02035

ЦЕНТЪР І КАРНОБАТ" ЕООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

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

Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране при изпълнение
на проектите, в размер най-малко 20% от общата стойност на проекта.
Съгласно Директива 2003/361/EC и чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средни
предприятия (ЗМСП), ако 25% 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 или други органи на местното
самоуправление, съответното предприятие не може да се счита за малко и
средно предприятие. Същото е изрично посочено и в Указанията за попълване на
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 ЗМСП, които са приложени към
Декларацията в пакета с документи към Насоките за кандидатстване.
След допълнително извършена административна проверка в Търговския
регистър е констатирано, че едноличен собственик на капитала е община
Карнобат. Предвид посоченото по-горе, кандидатът не може да се счита за малко
предприятие, съгласно приложената към проектното предложение Декларация –
Приложение Д4.1 за определяне категорията предприятия в съответствие със
ЗМСП.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът "Медицински център І - Карнобат"
ЕООД не предвижда собствен финансов принос към проекта в размер най-малко
20% от общата стойност на проекта, което е в противоречие с т. 2.2.2. „Размер на
безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, Раздел I “Критерии за
административно съответсвие 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
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0243.
02050

"ТРАНСПОРТЕН
ДИАГНОСТИЧНОКОНСУЛТАТИВЕН
ЦЕНТЪР" ЕООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

111 770,00

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

безвъзмездна финансова помощ „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
Съгласно Директива 2003/361/EC и чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средни
предприятия (ЗМСП), ако 25% 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 или други органи на местното
самоуправление, съответното предприятие не може да се счита за малко и
средно предприятие. Същото е изрично посочено и в Указанията за попълване на
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 ЗМСП, приложени към нея и
част от пакета с документи към Насоките за кандидатстване.
След допълнително извършена административна проверка от Оценителната
комисия в Търговския регистър е констатирано, че едноличен собственик на
капитала е Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията. Предвид посоченото по-горе, кандидатът не може да се счита за
средно предприятие, съгласно приложената към проектното предложение
Декларация – Приложение Д4.1 за определяне категорията предприятия в
съответствие със ЗМСП.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът "Транспортен диагностичноконсултативен център" ЕООД не предвижда собствен финансов принос към
проекта в размер най-малко 20% от общата стойност на проекта, което е в
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№

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0244.
02054

"ДИАГНОСТИЧНО
КОНСУЛТАТИВЕН
ЦЕНТЪР ЕДНО" БУРГАС ЕООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

175 032,61

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

противоречие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
Съгласно Директива 2003/361/EC и чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средни
предприятия (ЗМСП), ако 25% 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 или други органи на местното
самоуправление, съответното предприятие не може да се счита за малко и
средно предприятие. Същото е изрично посочено и в Указанията за попълване на
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 ЗМСП, които са приложени към
Декларацията в пакета с документи към Насоките за кандидатстване.
След допълнително извършена административна проверка от страна на
Оценителната комисия в Търговския регистър е констатирано, че едноличен
собственик на капитала е община Бургас.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът "Диагностично консултативен център
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№

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0245.
02055

"МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР І - АЙТОС"
ЕООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

90 754,46

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

едно" - Бургас ЕООД не предвижда собствен финансов принос към проекта в
размер най-малко 20% от общата стойност на проекта, което е в противоречие с
т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за
кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят в размер най-малко 20% от
общата стойност на проекта.
Съгласно Директива 2003/361/EC и чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средни
предприятия (ЗМСП), ако 25% 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 или други органи на местното
самоуправление, съответното предприятие не може да се счита за малко и
средно предприятие. Същото е изрично посочено и в Указанията за попълване на
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 ЗМСП, които са приложени към
Декларацията в пакета с документи към Насоките за кандидатстване.
След допълнително извършена административна проверка от страна на
Оценителната комисия в Търговския регистър е констатирано, че едноличен
собственик на капитала е община Айтос. Предвид посоченото по-горе
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№

46.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0202064

"АНДЕЛА" АД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

199 387,92

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

кандидатът не може да се счита за средно предприятие, съгласно приложената
към проектното предложение Декларация – Приложение Д4.1 за определяне
категорията предприятия в съответствие със ЗМСП.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът "Медицински център І - Айтос" ЕООД
не предвижда собствен финансов принос към проекта в размер най-малко 20% от
общата стойност на проекта, което е в противоречие с т. 2.2.2. „Размер на
безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „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,
Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или
пояснителна информация, с изключение на: Формуляр за кандидатстване
(Приложение А), Общия бюджет на проектното приложение – Приложение Б1
(не се отнася за приложенията към бюджета – от Приложение А1.1 до
Приложение В вкл.), Декларация на кандидата – Приложение Декларация Д1, в
случай, че същата не е представена изобщо.
В проектното предложение кандидатът "Андела" АД не прилага Общия
бюджет на проектното приложение – Приложение Б1, което е в противоречие с
т. 3.2.1 от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 14, Раздел I “Критерии за
административно съответсвие и допустимост на проектното предложение” от
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№

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

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

Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта,
заложена в Насоките за кандидатстване по процедурата за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „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, Оценителната
комисия може писмено да изисква представяне на документи или пояснителна
информация, с изключение на: Формуляр за кандидатстване (Приложение А),
Общия бюджет на проектното приложение – Приложение Б1 (не се отнася за
приложенията към бюджета – от Приложение А1.1 до Приложение В вкл.),
Декларация на кандидата – Приложение Декларация Д1, в случай, че същата не е
представена изобщо.
В проектното предложение кандидатът „Перла” АД не прилага Общия бюджет
на проектното приложение – Приложение Б1, което е в противоречие с т. 3.2.1 от
Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 14, Раздел I “Критерии
за административно съответствие и допустимост на проектното предложение” от
Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта,
заложена в Насоките за кандидатстване по процедурата за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер най-

47.

ESF-2303-0209001

„ПЕРЛА” АД

176 939,68

48.

ESF-2303-0209008

„ТОПЛОФИКАЦИЯ
СЛИВЕН” ЕАД

148 045,46
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№

49.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-02- „ПЕТТАС БЪЛГАРИЯ”
10003
АД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

159 833,80

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

малко 20% от общата стойност на проекта.
След направена допълнителна административна проверка от страна на
Оценителната комисия е констатирано, че средносписъчния брой на персонала
на кандидата „Топлофикация Сливен” ЕАД е над 250 човека и не попада под
определението за малки и средни предприятия, съгласно чл.3 от Закона за
малките и средни предприятия (ЗМСП), и същото се категоризира като голямо
предприятие.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът „Топлофикация-Сливен” ЕАД не
предвижда собствен финансов принос към проекта в размер най-малко 20% от
общата стойност на проекта, което е в противоречие с т. 2.2.2. „Размер на
безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
Предоставената безвъзмездна финансова помощ по процедура BG051PO001 2.3.03 „Безопасен труд” попада изцяло в приложното поле на Регламент 1998 от
15.12.2006 на Европейската комисия, относно прилагането на членове 87 и 88 от
ДЕО (нови чл. 107 и чл. 108 от Договора за функциониране на Европейския
съюз).
Регламент 1998/2006 г. се прилага към помощи, предоставяни на предприятия
от всички отрасли, с изключение на предприятията, чиито основен предмет на
дейност попада в изброените отрасли по чл.1, т. 1 от буква „а” до буква „з” от
посочения регламент.
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№

50.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0210017

„УНИБЕЛ” АД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

147 154,40

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

Съгласно чл. 1, т. 1 (б) в забранителния режим на Регламент 1998/2006
попадат помощите, предоставяни на предприятия, осъществяващи дейност
по първично производство на селскостопански продукти, посочени в
приложение І към Договора. В глава 15.13 от Приложение I са описани
маргарин, заместители на сланина и други преработени хранителни
мазнини.
В съответствие с Формуляра за кандидатстване и направена допълнителна
административна проверка в Търговския регистър, основният предмет на
дейност на кандидата „Петтас България” АД е производство и търговия с
мазнини за хранителна консумация и захарни изделия, производство и
търговия с маргарин и др.
Кандидатът е в противоречие със заложените в т.2.2.3 „Критерии за
допустимост и съвместимост на подпомагането с правилата в областта на
минималните помощи по отношение на конкретната безвъзмездна финансова
помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „Унибел” АД, е изпратено Уведомително писмо с изх. №
ESF-2303-02-10017/1 от дата 07.02.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB000918005BG на Български
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№

51.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0302015

„БГ СОД” ООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

44 719,70

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

пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 09.02.2013 г.
С писмо вх. № ESF-2303-02-10017/2 от 16.02.2013 г. кандидатът не представя
изискания от Оценителната комисия в писмото документ, удостоверяващ
определянето на орган по безопасност и здраве при работа, съгласно
разпоредбите на чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия
на труд и НАРЕДБА № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на
длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за
организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните
рискове и превенция на тези рискове.
Проектното предложение не отговаря на Проектното предложение не отговаря
на критерий 6, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
Съгласно т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от Насоките
за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, се определя минимален размер на
безвъзмездната финансова помощ от 50 000 лева, за която кандидатите следва да
участват с проектни предложения.
Видно от Формуляра за кандидатстване и Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, сумата на исканата безвъзмездна финансова помощ
от кандидата е по-малка от минималния размер на помощта, определен в т.2.2.2
от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 19, Раздел I “Критерии за
административно съответствие и допустимост на проектното предложение” от
Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта,
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52.

ESF-2303-0302022

„ДЕВЕН” АД

57 181,12

53.

ESF-2303-0313022

ДКЦ I ДОБРИЧ ООД

199 906,13

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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „Девен” АД, е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESF2303-03-02022/1 от дата 04.02.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB000994426BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 06.02.2013 г.
С писмо вх. № ESF-2303-03-02022/2 от 13.02.2013 г. кандидатът не представя
изискания от Оценителната комисия в писмото утвърдена програма за
минимизиране на риска.
Проектното предложение не отговаря на Проектното предложение не отговаря
на Критерии 6, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
Съгласно Директива 2003/361/EC и чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средни
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54.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0313028

"ЦЕНТЪР ЗА
ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
Д-Р П. СТАНЧЕВ ДОБРИЧ" ЕООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

199 894,58

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

предприятия (ЗМСП), ако 25% 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 или други органи на местното
самоуправление, съответното предприятие не може да се счита за малко и
средно предприятие. Същото е изрично посочено и в Указанията за попълване на
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 ЗМСП.
Видно от направена справка в Търговския регистър община Добрич притежава
81,443% капитала на ДКЦ I ДОБРИЧ ООД. Предвид посоченото по-горе
кандидатът не е средно предприятие, съгласно приложената към проектното
предложение Декларация – Приложение Д4.1 за определяне категорията
предприятия в съответствие със ЗМСП (за малки и средни предприятие).
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът ДКЦ I ДОБРИЧ ООД не предвижда
собствен финансов принос към проекта в размер най-малко 20% от общата
стойност на проекта, което е в противоречие с т. 2.2.2. „Размер на
безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на Критерии 29, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер най44

№

55.

Идентификац
ионен номер
на
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проектното
предложение

ESF-2303-0314010

МБАЛ „Д-Р ДОБРИ
БЕРО” ЕООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

167 973,38

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

малко 20% от общата стойност на проекта.
Съгласно Директива 2003/361/EC и чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средни
предприятия (ЗМСП), ако 25% 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 или други органи на местното
самоуправление, съответното предприятие не може да се счита за малко и
средно предприятие. Същото е изрично посочено и в Указанията за попълване на
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 ЗМСП.
Видно от направена справка в Търговския регистър едноличен собственик на
капитала е община Добрич. Предвид посоченото по-горе кандидатът не се счита
за малко и средно предприятие, съгласно чл.3 от ЗМСП.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът "Център за психично здраве д-р П.
Станчев -Добрич" ЕООД не предвижда собствен финансов принос към проекта в
размер най-малко 20% от общата стойност на проекта, което е в противоречие с
т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за
кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на Критерии 29, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
45

№

56.

Идентификац
ионен номер
на
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ESF-2303-03- „АВТОМАГИСТРАЛИ14012
ЧЕРНО МОРЕ” АД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

142 066,40

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

предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
Съгласно Директива 2003/361/EC и чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средни
предприятия (ЗМСП), ако 25% 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 или други органи на местното
самоуправление, съответното предприятие не може да се счита за малко и
средно предприятие. Същото е изрично посочено и в Указанията за попълване на
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 ЗМСП.
Видно от направена справка в Търговския регистър едноличен собственик на
капитала е община Нови Пазар. Предвид посоченото по-горе кандидатът не е
средно предприятие, съгласно приложената към проектното предложение
Декларация – Приложение Д4.1 за определяне категорията предприятия в
съответствие със ЗМСП (за малки и средни предприятие).
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът МБАЛ „Д-Р Добри Беро” ЕООД не
предвижда собствен финансов принос към проекта в размер най-малко 20% от
общата стойност на проекта, което е в противоречие с т. 2.2.2. „Размер на
безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на Критерии 29, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
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57. ESF-2303-03- "ПОПОВ С.И.Е." ООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

134 400,00

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

финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
От приложената към проектното предложение Декларация - Приложение Д4.1.
за определяне категорията предприятия в съответствие със Закона за малки и
средни предприятия (ЗМСП) кандидатът „Автомагистрали-Черно море” АД се е
определил като средно предприятие, но видно от Справката за обобщените
параметри към Декларация - Приложение Д4.1. средносписъчния брой на
персонала е 721 човека.
След направена допълнителна административна проверка от страна на
Оценителната комисия е констатирано, че средносписъчния брой на персонала
на кандидата „Автомагистрали-Черно море” АД е над 250 човека и не попада
под определението за малки и средни предприятия, съгласно чл.3 от ЗМСП,
съответно същото се категоризира като голямо предприятие.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът „Автомагистрали-Черно море” АД не
предвижда собствен финансов принос към проекта в размер най-малко 20% от
общата стойност на проекта, което е в противоречие с т. 2.2.2. „Размер на
безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на Критерии 29, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
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Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

14013

58.

ESF-2303-04„СИТИ НОВЕЛ” ЕООД
01001

117 687,60

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

ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „"Попов С.И.Е." ООД, е изпратено Уведомително писмо с
изх. № ESF-2303-03-14013/1 от дата 04.02.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB000948072BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 05.02.2013 г.
С писмо вх. № ESF-2303-03-14013/2 от 07.02.2013 г. кандидатът не представя
изискания от Оценителната комисия в писмото документ, удостоверяващ
определянето на орган по безопасност и здраве при работа, съгласно
разпоредбите на чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия
на труд и НАРЕДБА № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на
длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за
организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните
рискове и превенция на тези рискове.
Проектното предложение не отговаря на Критерии 6, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „Сити Новел” ЕООД, е изпратено Уведомително писмо с
изх. № ESF-2303-04-01001/1 от дата 04.02.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB000948086BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 05.02.2013 г.
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59.
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ESF-2303-0401004

„РОБСОВ” ЕООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

165 652,70

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

Към дата 15.03.2013 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”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „РОБСОВ” ЕООД, е изпратено Уведомително писмо с изх.
№ ESF-2303-04-01004/1 от дата 04.02.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB00994085BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 05.02.2013 г.
С писмо вх. № ESF-2303-04-01004/2 от 11.02.2013 г. кандидатът не представя
изискания от Оценителната комисия в писмото документ, удостоверяващ
определянето на орган по безопасност и здраве при работа, съгласно
разпоредбите на чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия
на труд и НАРЕДБА № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на
длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за
организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните
рискове и превенция на тези рискове.
Проектното предложение не отговаря на Критерии 6, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
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Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

60.

ESF-2303-0401015

С§Т ЕООД

100 155,60

61.

ESF-2303-0401017

ФАВО АД

80 793,47

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

съответствие и допустимост”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „С§Т” ЕООД, е изпратено Уведомително писмо с изх. №
ESF-2303-04-01015/1 от дата 04.02.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB000996135BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 05.02.2013 г.
Към дата 18.03.2013 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”.
В съответствие с т. 3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават
на ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване,
Оценителната комисия може писмено да изисква допълнителни документи или
пояснителна информация, които следва да бъдат представени в определения за
това срок.
На основание т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване на кандидата „Фаво” АД е
изпратено Уведомително писмо с изх. № ESF-2303-04-01017/1 от дата 04.02.2013
г., подписано от председателя на оценителната комисия. От товарителница
номер EB001091039BG на Български пощи ЕАД е видно, че писмото е получено
на 05.02.2013 г.
Кандидатът изпраща писмо-отговор с вх. № ESF-2303-04-01017/2 от дата
19.02.2013 г., след крайния срок (пет работни дни), съгласно изпратеното
Уведомително писмо, което е в противоречие с т.3.2.1 от Насоките за
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ESF-2303-0401024

МОБАЛ „Д-Р СТ.
ЧЕРКЕЗОВ” АД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

164 903,80

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

кандидатсване.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
Съгласно Директива 2003/361/EC и чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средни
предприятия (ЗМСП), ако 25% 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 или други органи на местното
самоуправление, съответното предприятие не може да се счита за малко и
средно предприятие. Същото е изрично посочено и в Указанията за попълване на
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 ЗМСП, които са приложени към
Декларацията в пакета с документи към Насоките за кандидатстване.
Видно от направена справка в Търговския регистър 68,82 на сто от капитала е
на държавата, представлявана от министъра на здравеопазването. Предвид
посоченото по-горе кандидатът не е малко предприятие, съгласно приложената
към проектното предложение Декларация – Приложение Д4.1 за определяне
категорията предприятия в съответствие със ЗМСП (за малки и средни
предприятие).
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД не
предвижда собствен финансов принос към проекта в размер най-малко 20% от
общата стойност на проекта, което е в противоречие с т. 2.2.2. „Размер на
безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване.
51

№

Идентификац
ионен номер
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проектното
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СНЦ НАЦИОНАЛНА
АСОЦИАЦИЯ ЗА
ESF-2303-04РАЗВЪЖДАНЕ НА
63.
01033
СИНТЕТИЧНА
ПОПУЛАЦИЯ
БЪЛГАРСКА МЛЕЧНА

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

160 828,20

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

Проектното предложение не отговаря на Критерии 29, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
Предоставената безвъзмездна финансова помощ по процедура BG051PO001 2.3.03 „Безопасен труд” попада изцяло в приложното поле на Регламент 1998 от
15.12.2006 на Европейската комисия, относно прилагането на членове 87 и 88 от
Договора (нови чл. 107 и чл. 108 от Договора за функциониране на Европейския
съюз).
Регламент 1998/2006 се прилага към помощи, предоставяни на предприятия от
всички отрасли, с изключение на предприятията, чиито основен предмет на
дейност попада в изброените отрасли по чл.1, т. 1 от буква „а” до буква „з” от
посочения регламент.
Съгласно чл. 1, т. 1 (б) в забранителния режим на Регламент 1998/2006
попадат помощите, предоставяни на предприятия, осъществяващи дейност
по първично производство на селскостопански продукти, посочени в
приложение І към Договора. В глава 1 от Приложение I са описани живи
животни.
В съответствие с Формуляра за кандидатстване и направена допълнителна
административна проверка в Търговския регистър основния предмет на дейност
на кандидата СНЦ „Национална асоциация за развъждане на синтетична
популация българска млечна” е селекция и репродукция в областта на
овцевъдството.
Кандидатът е в противоречие със заложените в т.2.2.3 „Критерии за
допустимост и съвместимост на подпомагането с правилата в областта на
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№

64.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0401032

„ЧЕХ-99” ООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

173 850,80

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

минималните помощи по отношение на конкретната безвъзмездна финансова
помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на Критерии 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „ЧЕХ-99” ООД, е изпратено Уведомително писмо с изх. №
ESF-2303-04-01032/1 от дата 04.02.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB000996245BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 07.02.2013 г.
С писмо вх. № ESF-2303-04-01032/2 от 14.02.2013 г. кандидатът не представя
изисканите от Оценителната комисия в писмото копия на оборотни ведомости
за две приключили финансови години назад (2010 и 2011 г.), заверени с
подпис на представляващия дружеството, печат на дружеството и текст
“Вярно с оригинала”.
Проектното предложение не отговаря на Критерии 3, Раздел II.1“Подкрепящи
документи на кандидата” от Таблицата за оценка на административното
съответствие и допустимостта, заложена в Насоките за кандидатстване по
процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Безопасен
труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
53

№

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

65.

ESF-2303-0402033

„ЕЛИС” ЕООД

67 376,00

66.

ESF-2303-0402035

„ДАМЕРА ХОТЕЛС”
ООД

96 499,50

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

На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „ЕЛИС” ЕООД, е изпратено Уведомително писмо с изх. №
ESF-2303-04-02033/1 от дата 01.02.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB000998003BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 04.02.2013 г.
С писмо вх. № ESF-2303-04-02033/2 от 07.02.2013 г. кандидатът не представя
изискания от Оценителната комисия в писмото документ, удостоверяващ
определянето на орган по безопасност и здраве при работа, съгласно
разпоредбите на чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия
на труд и НАРЕДБА № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на
длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за
организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните
рискове и превенция на тези рискове.
Проектното предложение не отговаря на Критерии 6, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „Дамера Хотелс” ООД, е изпратено Уведомително писмо с
изх. № ESF-2303-04-02035/1 от дата 01.02.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB000998003BG на Български
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67.
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ESF-2303-0402037

„ГАМА ПРОЕКТ 99”
АД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

84 750,00

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

пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 04.02.2013 г.
С писмо вх. № ESF-2303-04-02035/2 от 12.02.2013 г. кандидатът не представя
изискания от Оценителната комисия в писмото документ, удостоверяващ
определянето на орган по безопасност и здраве при работа, съгласно
разпоредбите на чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия
на труд и НАРЕДБА № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на
длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за
организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните
рискове и превенция на тези рискове.
Проектното предложение не отговаря на Критерии 6, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „ГАМА ПРОЕКТ 99” АД, е изпратено Уведомително писмо
с изх. № ESF-2303-04-02037/1 от дата 01.02.2013 г., подписано от председателя
на оценителната комисия. От товарителница номер EB000997881BG на
Български пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 04.02.2013 г.
С писмо вх. № ESF-2303-04-02037/2 от 11.02.2013 г. кандидатът не представя
изискания от Оценителната комисия в писмото документ, удостоверяващ
определянето на орган по безопасност и здраве при работа, съгласно
разпоредбите на чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия
на труд и НАРЕДБА № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на
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68.

Идентификац
ионен номер
на
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проектното
предложение

ESF-2303-0406007

МБАЛ „ЛУКОВИТ”
ЕООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

193 521,80

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

длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за
организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните
рискове и превенция на тези рискове.
Проектното предложение не отговаря на Критерии 6, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта
Съгласно Директива 2003/361/EC и чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средни
предприятия (ЗМСП), ако 25% 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 или други органи на местното
самоуправление, съответното предприятие не може да се счита за малко и
средно предприятие. Същото е изрично посочено и в Указанията за попълване на
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 ЗМСП, които са приложени към
Декларацията в пакета с документи към Насоките за кандидатстване.
Видно от направена допълнителна административна проверка от страна на
Оценителната комисия в Търговския регистър едноличен собственик на
капитала е община Луковит. Предвид посоченото по-горе кандидатът не е
средно предприятие, съгласно приложената към проектното предложение
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69.

Идентификац
ионен номер
на
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проектното
предложение

ESF-2303-0406008

МБАЛ „ТЕТЕВЕН Д-Р
А. ПЕШЕВ” ЕООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

199 943,72

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

Декларация – Приложение Д4.1 за определяне категорията предприятия в
съответствие със ЗМСП (за малки и средни предприятие).
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът МБАЛ „ЛУКОВИТ” ЕООД не
предвижда собствен финансов принос към проекта в размер най-малко 20% от
общата стойност на проекта, което е в противоречие с т. 2.2.2. „Размер на
безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на Критерии 29, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
Съгласно Директива 2003/361/EC и чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средни
предприятия (ЗМСП), ако 25% 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 или други органи на местното
самоуправление, съответното предприятие не може да се счита за малко и
средно предприятие. Същото е изрично посочено и в Указанията за попълване на
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 ЗМСП, които са приложени към
Декларацията в пакета с документи към Насоките за кандидатстване.
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70.

Идентификац
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ESF-2303-0411001

„КАРИНА-5” ООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

138 117,76

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

Видно от направена допълнително административна проверка от страна на
Оценителната комисия в Търговския регистър едноличен собственик на
капитала е община Тетевен. Предвид посоченото по-горе кандидатът не е средно
предприятие, съгласно приложената към проектното предложение Декларация –
Приложение Д4.1 за определяне категорията предприятия в съответствие със
ЗМСП (за малки и средни предприятие).
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът МБАЛ „ТЕТЕВЕН Д-Р А. ПЕШЕВ”
ЕООД не предвижда собствен финансов принос към проекта в размер най-малко
20% от общата стойност на проекта, което е в противоречие с т. 2.2.2. „Размер на
безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на Критерии 29, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „Карина-5” ООД, е изпратено Уведомително писмо с изх. №
ESF-2303-04-11001/1 от дата 01.02.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB000997949BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 04.02.2013 г.
С писмо вх. № ESF-2303-04-02037/2 от 05.02.2013 г. кандидатът не представя
изискания от Оценителната комисия в писмото документ, удостоверяващ
определянето на орган по безопасност и здраве при работа, съгласно
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71.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0411026

„МИР-ПЛЕВЕН” ООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

140 049,21

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

разпоредбите на чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия
на труд и НАРЕДБА № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на
длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за
организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните
рискове и превенция на тези рискове.
Проектното предложение не отговаря на Критерии 6, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „МИР-ПЛЕВЕН” ООД, е изпратено Уведомително писмо с
изх. № ESF-2303-04-11026/1 от дата 05.02.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB000997949BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 07.02.2013 г.
След проверка от Оценителната комисия на допълнително представените
документи от страна на кандидата, е установено, че кандидатът не е представил
изискуемия с Уведомителното писмо документ:
„Декларация на кандидата – Приложение Д1 с коректно отбелязани
обстоятелства по т.2 (а), (б) или (в).
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
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№

72.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-04„КАМЕКС КМ” ЕООД
11027

ESF-2303-0473.
11029

„МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР I ДОЛНА
МИТРОПОЛИЯ”
ЕООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

92 797,60

129 607,08

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

безвъзмездна финансова помощ „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „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,
Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или
пояснителна информация, с изключение на: Формуляр за кандидатстване
(Приложение А), Общия бюджет на проектното приложение – Приложение Б1
(не се отнася за приложенията към бюджета – от Приложение А1.1 до
Приложение В вкл.), Декларация на кандидата – Приложение Декларация Д1, в
случай, че същата не е представена изобщо.
В проектното предложение кандидатът „КАМЕКС КМ” ЕООД не прилага
Общия бюджет на проектното приложение – Приложение Б1, което е в
противоречие с т. 3.2.1 от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 14, Раздел I “Критерии
за административно съответствие и допустимост на проектното предложение” от
Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта,
заложена в Насоките за кандидатстване по процедурата за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
Съгласно Директива 2003/361/EC и чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средни
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Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

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

предприятия (ЗМСП), ако 25% 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 или други органи на местното
самоуправление, съответното предприятие не може да се счита за малко и
средно предприятие. Същото е изрично посочено и в Указанията за попълване на
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 ЗМСП, които са приложени към
Декларацията в пакета с документи към Насоките за кандидатстване.
След извършена допълнителна административна проверка от Оценителната
комисия в Търговския регистър е констатирано, че едноличен собственик на
капитала е община Долна Митрополия. Предвид посоченото по-горе кандидатът
не може да се счита за малко предприятие, съгласно приложената към
проектното предложение Декларация – Приложение Д4.1 за определяне
категорията предприятия в съответствие със ЗМСП.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът „Медицински център I Долна
Митрополия” ЕООД не предвижда собствен финансов принос към проекта в
размер най-малко 20% от общата стойност на проекта, което е в противоречие с
т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за
кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
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№

74.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

ESF-2303-04„ПАРКСТРОЙ” ЕООД
11031

168 819,68

„МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ЧЕРВЕН БРЯГ” ЕООД

199 585,00

ESF-2303-0475.
11039

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

В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
От приложената към проектното предложение Декларация - Приложение Д4.2.
за определяне категорията предприятия, кандидатът „Паркстрой” ЕООД се е
определил като голямо предприятие. Във Формуляра за кандидатстване, както и
в Приложение Б2 „Планирани източници на финансиране” е предвиден
финансов принос, но той е под изискуемия минимум от 20% от общата стойност
на проектното предложение, което е в противоречие с т. 2.2.2. „Размер на
безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
Съгласно Директива 2003/361/EC и чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средни
предприятия (ЗМСП), ако 25% или повече от капитала или от броя на гласовете
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76.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0411044

„КАМЕЛИЯ
ФЛАУЪРС” ЕООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

59 792,76

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

в общото събрание се контролират пряко или непряко, заедно или поотделно от
един или повече държавни органи или други органи на местното
самоуправление, съответното предприятие не може да се счита за малко и
средно предприятие. Същото е изрично посочено и в Указанията за попълване на
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 ЗМСП, които са приложени към
Декларацията в пакета с документи към Насоките за кандидатстване.
След извършена допълнителна административна проверка от Оценителната
комисия в Търговския регистър е констатирано, че едноличен собственик на
капитала е община Червен бряг. Предвид посоченото по-горе кандидатът не
може да се счита за средно предприятие, съгласно приложената към проектното
предложение Декларация – Приложение Д4.1 за определяне категорията
предприятия в съответствие със ЗМСП.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът „Многопрофилна болница за активно
лечение Червен бряг” ЕООД не предвижда собствен финансов принос към
проекта в размер най-малко 20% от общата стойност на проекта, което е в
противоречие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
Предоставената безвъзмездна финансова помощ по процедура BG051PO001 2.3.03 „Безопасен труд” попада изцяло в приложното поле на Регламент 1998 от
15.12.2006 на Европейската комисия, относно прилагането на членове 87 и 88 от
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Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно
съответствие и допустимост”

ДЕО (нови чл. 107 и чл. 108 от Договора за функциониране на Европейския
съюз).
Регламент 1998/2006 г. се прилага към помощи, предоставяни на предприятия
от всички отрасли, с изключение на предприятията, чиито основен предмет на
дейност попада в изброените отрасли по чл.1, т. 1 от буква „а” до буква „з” от
посочения регламент.
Съгласно чл. 1, т. 1 (б) в забранителния режим на Регламент 1998/2006
попадат помощите, предоставяни на предприятия, осъществяващи дейност
по първично производство на селскостопански продукти, посочени в
приложение І към Договора. В глава 6 от Приложение I са описани живи
дървета и други растения; луковици, корени и др.
В съответствие с Формуляра за кандидатстване и извършена допълнителна
административна проверка в Търговския регистър е констатирано, че основният
предмет на дейност на кандидата „Камелия флауърс” ЕООД е търговия и
производство, внос и износ на цветя, растения, торове, почвени смеси,
семена, луковици и др.
Кандидатът е в противоречие със заложените в т.2.2.3 „Критерии за
допустимост и съвместимост на подпомагането с правилата в областта на
минималните помощи по отношение на конкретната безвъзмездна финансова
помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
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77.

ESF-2303-0411045

„ЕМКО” АД

147 427,46

78.

ESF-2303-0505001

„СТРОИТЕЛНА
КОМПАНИЯ” ООД

107 233,88

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

Съгласно т.3.1.4 „Допустими проекти: проекти, за които може да се
кандидатства” от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, всеки
кандидат задължително следва да включи в проектното предложение дейност за
„Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност,
общо или на отделни елементи от нея”.
В случая, кандидатът не е заложил в проектното си предложение
задължителната дейност: „Анализ на състоянието и проектиране на
организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея”,
което е в противоречие с т.3.1.4 „Допустими проекти: проекти, за които може да
се кандидатства” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 8, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „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,
Оценителната комисия може писмено да изисква допълнителни документи или
пояснителна информация, които следва да бъдат представени в определения за
това срок.
На основание т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване на „Строителна компания”
ООД е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESF-2303-05-05001/1 от дата
30.01.2013 г., подписано от председателя на оценителната комисия. От
товарителница номер EB001199628BG на Български пощи ЕАД е видно, че
писмото е получено на 31.01.2013 г.
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№

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА
БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ESF-2303-0579.
НА ПНЕВМО05003
ФТИЗИАТРИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ ВРАЦА” ЕООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

199 947,45

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

С писмо вх. № ESF-2303-05-05001/2 от дата 15.02.2013 г., кандидатът
представя допълнително изисканите документи, но извън крайния срок (пет
работни дни), посочен в Уведомително писмо с изх. № ESF-2303-05-05001/1 от
дата 30.01.2013 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”.
В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
Съгласно Директива 2003/361/EC и чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средни
предприятия (ЗМСП), ако 25% 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 или други органи на местното
самоуправление, съответното предприятие не може да се счита за малко и
средно предприятие. Същото е изрично посочено и в Указанията за попълване на
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 ЗМСП, които са приложени към
Декларацията в пакета с документи към Насоките за кандидатстване.
След извършена допълнителна административна проверка от Оценителната
комисия в Търговския регистър е констатирано, че едноличен собственик на
капитала е община Враца. Предвид посоченото по-горе, кандидатът не може да
се счита за средно предприятие, съгласно приложената към проектното
предложение Декларация – Приложение Д4.1 за определяне категорията
предприятия в съответствие със ЗМСП.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
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№

80.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0505012

„Експрес” ООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

85 520,30

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

източници на финансиране”, кандидатът „Специализирана болница за активно
лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Враца” ЕООД не предвижда
собствен финансов принос към проекта в размер най-малко 20% от общата
стойност на проекта, което е в противоречие с т. 2.2.2. „Размер на
безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”
Съгласно т. 3.1.2 „Специфични изисквания за допустимост на кандидата” от
Насоките на кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, кандидати –
микропредприятия не са допустими кандидати.
След направена допълнителна административна проверка от страна на
Оценителната комисия е констатирано, че средносписъчния брой на персонала
на кандидата „Експрес” ООД е под 10 лица и съгласно чл. 3, ал.3 от Закона за
малки и средни предприятия, кандидатът е микропредприятие.
Проектното предложение не отговаря на Критерии 1 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
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81.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0505014

„ЕНЕРГОРЕМОНТКОЗЛОДУЙ” ЕООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

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

195 180,28

На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „Енергоремонт-Козлодуй” ЕООД, е изпратено
Уведомително писмо с изх. № ESF-2303-05-05014/1 от дата 30.01.2013 г.,
подписано от председателя на оценителната комисия.
С писмо вх. № ESF-2303-05-05014/2 от дата 07.02.2013 г., кандидатът
представя Декларация - Приложение Д4.1. за определяне категорията
предприятия съответствие със Закона за малки и средни предприятия (ЗМСП),
където се е определил като средно предприятие, но видно от Справката за
обобщените параметри към Декларация - Приложение Д4.1. средносписъчният
брой на персонала е 258 лица.
След направена допълнителна административна проверка от страна на
Оценителната комисия е констатирано, че средносписъчния брой на персонала
на кандидата „Енергоремонт-Козлодуй” ЕООД е над 250 лица и не попада под
определението за малки и средни предприятия, съгласно чл.3 от ЗМСП, и
същото се категоризира като голямо предприятие.
В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване и таблицата за оценка на етап „Административно
съответствие и допустимост”, кандидати – големи предприятия, следва
задължително да предвидят съфинансиране в размер най-малко 20% от общата
стойност на проекта.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът не предвижда собствен финансов
принос към проекта в размер най-малко 20% от общата стойност на проекта,
което е в противоречие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ”
от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, Раздел I “Критерии за
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№

82.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0505022

„ТРОЛЕЙБУСЕН
ТРАНСПОРТ –
ВРАЦА” ЕООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

195 664,73

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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
Съгласно Директива 2003/361/EC и чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средни
предприятия (ЗМСП), ако 25% 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 или други органи на местното
самоуправление, съответното предприятие не може да се счита за малко и
средно предприятие. Същото е изрично посочено и в Указанията за попълване на
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 ЗМСП, които са приложени към
Декларацията в пакета с документи към Насоките за кандидатстване.
След извършване на допълнителна административна проверка от Оценителната
комисия в Търговския регистър е констатирано, че едноличен собственик на
капитала е община Враца. Предвид посоченото по-горе, кандидатът не може да
се счита за средно предприятие, съгласно приложената към проектното
предложение Декларация – Приложение Д4.1 за определяне категорията
предприятия в съответствие със ЗМСП.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът „Тролейбусен Транспорт – Враца”
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№

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

„МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА
ESF-2303-0583.
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ05027
БЯЛА СЛАТИНА”
ЕООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

148 218,80

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

ЕООД не предвижда собствен финансов принос към проекта в размер най-малко
20% от общата стойност на проекта, което е в противоречие с т. 2.2.2. „Размер на
безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
Съгласно Директива 2003/361/EC и чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средни
предприятия (ЗМСП), ако 25% 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 или други органи на местното
самоуправление, съответното предприятие не може да се счита за малко и
средно предприятие. Същото е изрично посочено и в Указанията за попълване на
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 ЗМСП, които са приложени към
Декларацията в пакета с документи към Насоките за кандидатстване.
След допълнително извършена административна проверка от Оценителната
комисия в Търговския регистър е констатирано, че едноличен собственик на
капитала е община Бяла Слатина. Предвид посоченото по-горе кандидатът не
може да се счита за средно предприятие, съгласно приложената към проектното
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84.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

2303-0505032

„СЕВЕРОЗАПАДНО
ДЪРЖАВНО
ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

198 400,00

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

предложение Декларация – Приложение Д4.1 за определяне категорията
предприятия в съответствие със ЗМСП.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът „Многопрофилна болница за активно
лечение-Бяла Слатина” ЕООД не предвижда собствен финансов принос към
проекта в размер най-малко 20% от общата стойност на проекта, което е в
противоречие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
Предоставената безвъзмездна финансова помощ по процедура BG051PO001 2.3.03 „Безопасен труд” попада изцяло в приложното поле на Регламент 1998 от
15.12.2006 на Европейската комисия, относно прилагането на членове 87 и 88 от
ДЕО (нови чл. 107 и чл. 108 от Договора за функциониране на Европейския
съюз).
Регламент 1998/2006 г. се прилага към помощи, предоставяни на предприятия
от всички отрасли, с изключение на предприятията, чиито основен предмет на
дейност попада в изброените отрасли по чл.1, т. 1 от буква „а” до буква „з” от
посочения регламент.
Съгласно чл. 1, т. 1 (б) в забранителния режим на Регламент 1998/2006
попадат помощите, предоставяни на предприятия, осъществяващи дейност
по първично производство на селскостопански продукти, посочени в
приложение І към Договора. В глава 6 от Приложение I са описани живи
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85.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0510015

„ПРИСТАНИЩЕН
КОМПЛЕКС – ЛОМ”
ЕАД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

120 655,00

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

дървета и други растения; луковици, корени и др.
В съответствие с Формуляра за кандидатстване и направена допълнителна
административна проверка в Търговския регистър, основният предмет на
дейност на кандидата „СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП е
Създаване на нови гори върху земеделски територии. След изискана
пояснителна информация от кандидата, същият декларира, че представляваното
от него предприятие осъществява дейност, свързана с събиране на семена от
горски дървесини и храстовидни видове за производство на залесителен
материал - фиданки.
Кандидатът е в противоречие с т.2.2.3 „Критерии за допустимост и
съвместимост на подпомагането с правилата в областта на минималните помощи
по отношение на конкретната безвъзмездна финансова помощ” от Насоките за
кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
Съгласно Директива 2003/361/EC и чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средни
предприятия (ЗМСП), ако 25% или повече от капитала или от броя на гласовете
72

№

86.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0608008

„СТРОЙМАТ ГРУП”
ООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

199 756,00

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

в общото събрание се контролират пряко или непряко, заедно или поотделно от
един или повече държавни органи или други органи на местното
самоуправление, съответното предприятие не може да се счита за малко и
средно предприятие. Същото е изрично посочено и в Указанията за попълване на
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 ЗМСП, които са приложени към
Декларацията в пакета с документи към Насоките за кандидатстване.
След извършена допълнителна административна проверка от Оценителната
комисия в Търговския регистър е констатирано, че едноличен собственик на
капитала е Министерство на транспорта. Предвид посоченото по-горе,
кандидатът не може да се счита за средно предприятие, съгласно приложената
към проектното предложение Декларация – Приложение Д4.1 за определяне
категорията предприятия в съответствие със ЗМСП.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът „Пристанищен комплекс – Лом” ЕАД
не предвижда собствен финансов принос към проекта в размер най-малко 20% от
общата стойност на проекта, което е в противоречие с т. 2.2.2. „Размер на
безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „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,
Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или
пояснителна информация, с изключение на: Формуляр за кандидатстване
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№

87.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-06- „ВАГОНОРЕМОНТЕН
08031
ЗАВОД – 99” АД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

200 000

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

(Приложение А), Общия бюджет на проектното приложение – Приложение Б1
(не се отнася за приложенията към бюджета – от Приложение А1.1 до
Приложение В вкл.), Декларация на кандидата – Приложение Декларация Д1, в
случай, че същата не е представена изобщо.
В проектното предложение кандидатът „Строймат груп” ООД не прилага
Общия бюджет на проектното приложение – Приложение Б1, което е в
противоречие с т. 3.2.1 от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 14, Раздел I “Критерии
за административно съответствие и допустимост на проектното предложение” от
Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта,
заложена в Насоките за кандидатстване по процедурата за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
От приложената към проектното предложение Декларация - Приложение Д4.2.
за определяне категорията предприятия, кандидатът „Вагоноремонтен завод –
99” АД се е определил като голямо предприятие. Във Формуляра за
кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани източници на
финансиране” е предвиден финансов принос, но той е под изискуемия минимум
от 20% от общата стойност на проектното предложение, което е в противоречие
с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за
кандидатстване.
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№

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

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

Проектното предложение не отговаря на критерий 29, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „Стар-Конфекс” ЕООД, е изпратено Уведомително писмо с
изх. № ESF-2303-06-08034/1 от дата 11.01.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер PS1040025QA2V на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 23.01.2013 г.
Към дата 18.03.2013 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”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „ММ Галваникс” ООД, е изпратено Уведомително писмо с
изх. № ESF-2303-06-08035/1 от дата 11.01.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер PS1040025Q21M на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 15.01.2013 г.

88.

ESF-2303-0608034

„СТАР-КОНФЕКС”
ЕООД

166 470,00

89.

ESF-2303-0608035

„ММ ГАЛВАНИКС”
ООД

71 734,15
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ионен номер
на
Кандидат - наименование
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ESF-2303-0690.
11027

„МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР 1 –
ПЪРВОМАЙ” ЕООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

95 591,00

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

Към дата 18.03.2013 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”.
В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
Съгласно Директива 2003/361/EC и чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средни
предприятия (ЗМСП), ако 25% 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 или други органи на местното
самоуправление, съответното предприятие не може да се счита за малко и
средно предприятие. Същото е изрично посочено и в Указанията за попълване на
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 ЗМСП, които са приложени към
Декларацията в пакета с документи към Насоките за кандидатстване.
След извършена допълнителна административна проверка от Оценителната
комисия в Търговския регистър е констатирано, че едноличен собственик на
капитала е община Първомай. Предвид посоченото по-горе, кандидатът не може
да се счита за малко предприятие, съгласно приложената към проектното
предложение Декларация – Приложение Д4.1 за определяне категорията
предприятия в съответствие със ЗМСП.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
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91.

Идентификац
ионен номер
на
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проектното
предложение

ESF-2303-0611029

“Сторм С” АД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

54 550,90

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

източници на финансиране”, кандидатът „Медицински център 1 – Първомай”
ЕООД не предвижда собствен финансов принос към проекта в размер най-малко
20% от общата стойност на проекта, което е в противоречие с т. 2.2.2. „Размер на
безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „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,
Оценителната комисия може писмено да изисква допълнителни документи или
пояснителна информация, които следва да бъдат представени в определения за
това срок.
На основание т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване на кандидата “Сторм С”
АД е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESF-2303-06-11029/1 от дата
01.02.2013 г., подписано от председателя на оценителната комисия. От
товарителница номер EB001198168BG на Български пощи ЕАД е видно, че
писмото е получено на 04.02.2013 г.
С писмо вх. № ESF-2303-06-11029/2 от дата 16.02.2013 г., кандидатът
представя допълнително изисканите документи, но извън крайния срок (пет
работни дни), посочен в Уведомително писмо с изх. № ESF-2303-06-11029/1 от
дата 01.02.2013 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”.
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Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

92.

ESF-2303-0611030

„ФРЕШ ЛОДЖИК”
ЕООД

120 862,56

93.

ESF-2303-0611060

"ЛЪКИ ИНВЕСТ ДЖУРКОВО" ЕООД

198 957,44

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,
Оценителната комисия може писмено да изисква допълнителни документи или
пояснителна информация, които следва да бъдат представени в определения за
това срок.
На основание т.3.2.1 от Насоките за кандидатсване на кандидата “Сторм С” АД
е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESF-2303-06-11030/1 от дата
01.02.2013 г., подписано от председателя на оценителната комисия. От
товарителница номер EB001198450BG на Български пощи ЕАД е видно, че
писмото е получено на 04.02.2013 г.
С писмо вх. № ESF-2303-06-11030/2 от дата 16.02.2013 г., кандидатът
представя допълнително изисканите документи, но извън крайния срок (пет
работни дни), посочен в Уведомително писмо с изх. № ESF-2303-06-11030/1 от
дата 01.02.2013 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”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата "ЛЪКИ ИНВЕСТ - ДЖУРКОВО" ЕООД, е изпратено
Уведомително писмо с изх. № ESF-2303-06-11060/1 от дата 01.02.2013 г.,
подписано от председателя на оценителната комисия. От товарителница номер
EB000997285BG на Български пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на
04.02.2013 г.
Към дата 18.03.2013 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
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РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ЗА
ESF-2303-06ТРАНСФУЗИОННА
94.
11077
ХЕМАТОЛОГИЯ ПЛОВДИВ

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

144 774,22

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

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”.
В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
Съгласно Директива 2003/361/EC и чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средни
предприятия (ЗМСП), ако 25% 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 или други органи на местното
самоуправление, съответното предприятие не може да се счита за малко и
средно предприятие. Същото е изрично посочено и в Указанията за попълване на
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 ЗМСП, които са приложени към
Декларацията в пакета с документи към Насоките за кандидатстване.
След допълнително извършена административна проверка от Оценителната
комисия е констатирано, че едноличен собственик на капитала е Министерство
на здравеопазването. Предвид посоченото по-горе, кандидатът не може да се
счита за средно предприятие, съгласно приложената към проектното
предложение Декларация – Приложение Д4.1 за определяне категорията
предприятия в съответствие със ЗМСП.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът Районен център за трансфузионна
хематология - Пловдив не предвижда собствен финансов принос към проекта в
размер най-малко 20% от общата стойност на проекта, което е в противоречие с
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95.
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на
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ESF-2303-0611082

„ОКТАГОН” ЕООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

84 178,60

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

т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за
кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
Съгласно т. 3.1.2 „Специфични изисквания за допустимост на кандидата” от
Насоките на кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, кандидати –
микропредприятия не са допустими кандидати.
Видно от приложената към проектното предложение Декларация –
Приложение Д4.1 за определяне категорията предприятия в съответствие със
Закона за малки и средни предприятия, кандидатът „Октагон” ЕООД е със статут
на микропредприятие, 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,
Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или
пояснителна информация, с изключение на: Формуляр за кандидатстване
(Приложение А), Общия бюджет на проектното приложение – Приложение Б1
(не се отнася за приложенията към бюджета – от Приложение А1.1 до
Приложение В вкл.), Декларация на кандидата – Приложение Декларация Д1, в
случай, че същата не е представена изобщо.
В проектното предложение кандидатът „Октагон” ЕООД не прилага Общия
бюджет на проектното приложение – Приложение Б1, което е в противоречие с
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ESF-2303-0696.
11085

„ЕВН БЪЛГАРИЯ
ТОПЛОФИКАЦИЯ”
ЕАД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

111 280,00

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

т. 3.2.1 от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 14, Раздел I “Критерии за
административно съответствие и допустимост на проектното предложение”,
критерий 1, Раздел II.2 “Общи критерии за допустимост на кандидата”, критерии
1 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „ЕВН България Топлофикация” ЕАД е изпратено
Уведомително писмо с изх. № ESF-2303-06-11085/1 от дата 01.02.2013 г.,
подписано от председателя на оценителната комисия. От товарителница номер
EB001198432BG на Български пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на
04.02.2013 г.
От приложената към проектното предложение Декларация - Приложение Д4.1.
за определяне категорията предприятия в съответствие със Закона за малки и
средни предприятия (ЗМСП) кандидатът „ЕВН България Топлофикация” ЕАД се
е определил като средно предприятие, но видно от Справката за обобщените
параметри към Декларация - Приложение Д4.1., представена с писмо вх. № ESF2303-06-11085/2 от дата 11.02.2013 г., средносписъчният брой на персонала е 294
лица.
След направена допълнителна административна проверка от страна на
Оценителната комисия е констатирано, че средносписъчният брой на персонала
на кандидата „ЕВН България Топлофикация” ЕАД е над 250 човека и не попада
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„ЕВН България
ESF-2303-06Електроразпределение”
11087
ЕАД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

214 607,71

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

под определението за малки и средни предприятия, съгласно чл.3 от ЗМСП, и
същото се категоризира като голямо предприятие.
В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът не предвижда собствен финансов
принос към проекта в размер най-малко 20% от общата стойност на проекта,
което е в противоречие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ”
от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, Раздел I “Критерии за
административно съответсвие 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
Съгласно т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от Насоките
за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, се определя максимален размер на
безвъзмездната финансова помощ от 200 000 лева, за която кандидатите следва
да участват с проектни предложения.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, сумата на исканата, от кандидата ”ЕВН България
Електроразпределение” ЕАД, безвъзмездна финансова помощ е над максимално
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98.
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ESF-2303-06„ТЪРГОВСКИ
11090
ЦЕНТЪР ТРАКИЯ“ АД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

199 918,12

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

допустимия размер, което е в противоречие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната
финансова помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 19, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „Търговски център Тракия“ АД, е изпратено Уведомително
писмо с изх. № ESF-2303-06-11090/1 от дата 01.02.2013 г., подписано от
председателя на оценителната комисия. От товарителница номер
EB001198477BG на Български пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на
02.02.2013 г.
С писмо вх. № ESF-2303-06-11090/2 от 11.02.2013 г. кандидатът „Търговски
център Тракия“ АД представя на Оценителната комисия Декларация –
Приложение Д4.2 за определяне категорията предприятия, съгласно която се е
определил като голямо предприятие.
На основание т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
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ESF-2303-0611102

„АРГУМЕНТ ДУО”
ЕООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

120375,68

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

източници на финансиране”, кандидатът „Търговски център Тракия“ АД не
предвижда собствен финансов принос към проекта в размер най-малко 20% от
общата стойност на проекта, което е в противоречие с т. 2.2.2. „Размер на
безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
На основание т. 3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд” на кандидата „АРГУМЕНТ ДУО” ЕООД е изпратено Уведомително писмо
с изх. № ESFP-2302-06-11102/1 от 26.02.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB000917000BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 01.03.2013 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 Копия на оборотни ведомости за две
приключили финансови години назад (2010 и 2011 г.), заверени с подпис на
представляващия дружеството, печат на дружеството и текст “Вярно с
оригинала”.
В допълнение, след представяне на изискуемата Декларация – Приложение
Д4.1 за определяне категорията предприятия в съответствие със Закона за малки
и средни предприятия, кандидатът „АРГУМЕНТ ДУО” ЕООД се самоопределя
като микропредприятие.
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ESF-2303-0616012

„ПАРО” ЕООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

177 982,21

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

Съгласно т. 3.1.2 „Специфични изисквания за допустимост на кандидата” от
Насоките на кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, кандидати –
микропредприятия не са допустими кандидати.
Проектното предложение не отговаря на Критерий 3, Раздел II.1 “Подкрепящи
документи от кандидата” и Критерии 1 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 „Безопасен
труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
На основание т. 3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд” на кандидата„Паро” ЕООД е изпратено Уведомително писмо с изх. №
ESFP-2302-06-16012/1 от 04.02.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB000948191BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 05.02.2013 г.
С писмо вх. № ESFP-2303-06-16012/2 от 08.02.2013 г. кандидатът не e
представил изискания от Оценителната комисия в писмото документ,
удостоверяващ определянето на орган по безопасност и здраве при работа,
съгласно разпоредбите на чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и
безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и
задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в
предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от
професионалните рискове и превенция на тези рискове.
Проектното предложение не отговаря на критерий 6, Раздел II.3 “Специфични
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Искана
безвъзмездна
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101.

ESF-2303-0708012

„ЛАЗАРОВ” ООД

158 687,10

102.

ESF-2303-0708013

„МБАЛ- ИСПЕРИХ”
ЕООД

196 971,99

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

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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „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,
Оценителната комисия може писмено да изисква допълнителни документи или
пояснителна информация, които следва да бъдат представени в определения за
това срок.
На основание т.3.2.1 от Насоките за кандидатстване на кандидата „ЛАЗАРОВ”
ООД е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESF-2303-07-08012/1 от дата
05.02.2013 г., подписано от председателя на оценителната комисия. От
товарителница номер EB000995673BG на Български пощи ЕАД е видно, че
писмото е получено на 06.02.2013 г.
С писмо вх. вх. № ESF-2303-07-08012/2 от дата 06.03.2013 г., кандидатът
представя допълнително изисканите документи, извън крайния срок (пет
работни дни), посочен в Уведомително писмо с изх. № ESF-2303-07-08012/1 от
дата 05.02.2013 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”.
В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер най86
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Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно
съответствие и допустимост”

малко 20% от общата стойност на проекта.
Съгласно Директива 2003/361/EC и чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средни
предприятия (ЗМСП), ако 25% 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 или други органи на местното
самоуправление, съответното предприятие не може да се счита за малко и
средно предприятие. Същото е изрично посочено и в Указанията за попълване на
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 ЗМСП, които са приложени към
Декларацията в пакета с документи към Насоките за кандидатстване.
След извършена допълнителна административна проверка от Оценителната
комисия в Търговския регистър е констатирано, че едноличен собственик на
капитала е община Исперих. Предвид посоченото по-горе, кандидатът не може
да се счита за средно предприятие, съгласно приложената към проектното
предложение Декларация – Приложение Д4.1 за определяне категорията
предприятия в съответствие със ЗМСП.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът „МБАЛ- Исперих” ЕООД не предвижда
собствен финансов принос към проекта в размер най-малко 20% от общата
стойност на проекта, което е в противоречие с т. 2.2.2. „Размер на
безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
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№

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

„МНОГОПРОФИЛНА
ESF-2303-07БОЛНИЦА ЗА
103.
12006
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –
ПОПОВО” ЕООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

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

165 582,00

В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
Съгласно Директива 2003/361/EC и чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средни
предприятия (ЗМСП), ако 25% 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 или други органи на местното
самоуправление, съответното предприятие не може да се счита за малко и
средно предприятие. Същото е изрично посочено и в Указанията за попълване на
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 ЗМСП, които са приложени към
Декларацията в пакета с документи към Насоките за кандидатстване.
След извършена допълнителна административна проверка от Оценителната
комисия в Търговския регистър е констатирано, че едноличен собственик на
капитала е община Попово. Предвид посоченото по-горе, кандидатът не може да
се счита за средно предприятие, съгласно приложената към проектното
предложение Декларация – Приложение Д4.1 за определяне категорията
предприятия в съответствие със ЗМСП.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът „МБАЛ- Попово” ЕООД не предвижда
собствен финансов принос към проекта в размер най-малко 20% от общата
стойност на проекта, което е в противоречие с т. 2.2.2. „Размер на
безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, Раздел I “Критерии за
административно съответствие и допустимост на проектното предложение” от
Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта,
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№

104.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0713014

„ДУНАВ” АД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

96 769,40

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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „Дунав” АД, е изпратено Уведомително писмо с изх. №
ESF-2303-07-13014/1 от дата 05.02.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB000995470BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 06.02.2013 г.
С писмо вх. № ESF-2303-07-13014/2 от 11.02.2013 г. кандидатът „Дунав” АД
представя на Оценителната комисия Декларация – Приложение Д4.1 за
определяне категорията предприятия в съответствие със Закона за малки и
средни предприятия, съгласно която се е определил като средно и свързано
предприятие и видно от Справката за обобщените параметри към посочената
декларация средносписъчния брой на персонала е 2 368 лица, съответно същото
не попада под определението за малки и средни предприятия, съгласно чл.3 от
Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП) и се категоризира като голямо
предприятие
На основание т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът „Дунав” АД не предвижда собствен
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№

105.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0713023

„БУЛМАРКЕТ
ДМ”ООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

121 817,83

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

финансов принос към проекта в размер най-малко 20% от общата стойност на
проекта, което е в противоречие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова
помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
Предоставената безвъзмездна финансова помощ по процедура BG051PO001 2.3.03 „Безопасен труд” попада изцяло в приложното поле на Регламент 1998 от
15.12.2006 на Европейската комисия, относно прилагането на членове 87 и 88 от
ДЕО (нови чл. 107 и чл. 108 от Договора за функциониране на Европейския
съюз).
Регламент 1998/2006 г. се прилага към помощи, предоставяни на предприятия
от всички отрасли, с изключение на предприятията, чиито основен предмет на
дейност попада в изброените отрасли по чл.1, т. 1 от буква „а” до буква „з” от
посочения регламент.
Съгласно чл. 1, т. 1 (б) в забранителния режим на Регламент 1998/2006
попадат помощите, предоставяни на предприятия, осъществяващи дейност
по първично производство на селскостопански продукти, посочени в
приложение І към Договора. В глава 15.12 от Приложение I са описани
животински и или разтителни мазнини и масла, хидрирани, рафинираи или
нерафинирани но без по-нататъчна обработка.
В съответствие с Формуляра за кандидатстване, кандидата „БУЛМАРКЕТ
ДМ” ООД, осъществява дейност, свързана с производство на сурови
нерафинирани растителни масла.
Кандидатът е в противоречие с т.2.2.3
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№

106.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0713024

“ПРИСТА ГАЗ” ООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

78 125,00

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

„Критерии за допустимост и съвместимост на подпомагането с правилата в
областта на минималните помощи по отношение на конкретната безвъзмездна
финансова помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
На основание т. 3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд” на кандидата „Приста газ” ООД е изпратено Уведомително писмо с изх. №
ESFP-2302-07-13024/1 от 05.02.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB000994205BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 06.02.2013 г.
С писмо вх. № ESFP-2303-07-13024/2 от 08.02.2013 г. кандидатът не e
представил изискания от Оценителната комисия в писмото документ,
удостоверяващ определянето на орган по безопасност и здраве при работа,
съгласно разпоредбите на чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и
безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и
задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в
предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от
професионалните рискове и превенция на тези рискове.
Проектното предложение не отговаря на критерий 6, Раздел II.3 “Специфични
критерии за допустимост на кандидата” от Таблицата за оценка на
административното съответствие и допустимостта, заложена в Насоките за
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№

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

107.

ESF-2303-0713029

„ЕР ЕНД ТИ” ЕООД

195 630,00

108.

ESF-2303-0713033

“АВКО” АД

86 388,00

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

кандидатстване по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „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,
Оценителната комисия може писмено да изисква представяне на документи или
пояснителна информация, с изключение на: Формуляр за кандидатстване
(Приложение А), Общия бюджет на проектното приложение – Приложение Б1
(не се отнася за приложенията към бюджета – от Приложение А1.1 до
Приложение В вкл.), Декларация на кандидата – Приложение Декларация Д1, в
случай, че същата не е представена изобщо.
В проектното предложение кандидатът „ЕР ЕНД ТИ” ЕООД не прилага Общия
бюджет на проектното– Приложение Б1, което е в противоречие с т. 3.2.1 от
Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на Критерий 14, Раздел I “Критерии
за административно съответсвие 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
На основание т. 3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд” на кандидата „Авко” АД е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP2302-07-13033/1 от 05.02.2013 г., подписано от председателя на оценителната
комисия. От товарителница номер EB000994284BG на Български пощи ЕАД е
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№

109.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-0713035

"БОРДЖИНИ & КО"
ООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

99 112,50

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

видно, че писмото е получено на 06.02.2013 г.
С писмо вх. № ESFP-2303-07-13033/2 от 11.02.2013 г. кандидатът не e
представил изискания от Оценителната комисия в писмото документ,
удостоверяващ определянето на орган по безопасност и здраве при работа,
съгласно разпоредбите на чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и
безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и
задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в
предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от
професионалните рискове и превенция на тези рискове.
Проектното предложение не отговаря на критерий 6, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата "БОРДЖИНИ & КО" ООД, е изпратено Уведомително
писмо с изх. № ESF-2303-07-13035/1 от дата 05.02.2013 г., подписано от
председателя на оценителната комисия. От товарителница номер
EB000994267BG на Български пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на
06.02.2013 г.
Към дата 18.03.2013 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
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№

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

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

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

„ДЕНТА ФЕЙС –
ESF-2303-08- ГРУПОВА ПРАКТИКА
110.
01048
ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА ” ООД

„МНОГОПРОФИЛНА
ESF-2303-08БОЛНИЦА ЗА
111.
01056
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –
РАЗЛОГ” ЕООД

123 325,50

На основание т. 3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд” на кандидата „Дента Фейс – Групова практика по дентална медицина ”
ООД е изпратено Уведомително писмо с изх. № ESFP-2302-08-01048/1 от
05.02.2013 г., подписано от председателя на оценителната комисия.
С писмо вх. № ESFP-2303-08-01048/2 от 07.02.2013 г. кандидатът e представил
изискания от Оценителната комисия в писмото Договор с регистрирана служба
по трудова медицина. Видно от представения договор същият е изтекъл на
02.11.2012 г. и не е бил валиден към крайния срок за получаване на проектните
предложения - 26.11.2012 г., което е в противоречие с т. 3.1.2 „Специфични
изисквания за допустимост на кандидата” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 6, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.

199 386,56

В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
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предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
Съгласно Директива 2003/361/EC и чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средни
предприятия (ЗМСП), ако 25% 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 или други органи на местното
самоуправление, съответното предприятие не може да се счита за малко и
средно предприятие. Същото е изрично посочено и в Указанията за попълване на
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 ЗМСП, които са приложени към
Декларацията в пакета с документи към Насоките за кандидатстване.
След допълнително извършена административна проверка от Оценителната
комисия в Търговския регистър е констатирано, че едноличен собственик на
капитала е oбщинa Разлог. Предвид посоченото по-горе, кандидатът не може да
се счита за средно предприятие, съгласно приложената към проектното
предложение Декларация – Приложение Д4.1 за определяне категорията
предприятия в съответствие със ЗМСП.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът „Многопрофилна болница за активно
лечение – Разлог” ЕООД не предвижда собствен финансов принос към проекта в
размер най-малко 20% от общата стойност на проекта, което е в противоречие с
т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за
кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
95

№

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

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

съответствие и допустимост”.

112.

ESF-2303-0801057

„АГРОМАХ” ЕООД

199 676,45

113.

ESF-2303-0801060

„ОПУС-44” ООД

183 490,00

На основание т. 3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд” на кандидата „Агромах” ЕООД е изпратено Уведомително писмо с изх. №
ESFP-2302-08-01057/1 от 07.02.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB000917645BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 11.02.2013 г.
С писмо вх. № ESFP-2303-08-01057/2 от 15.02.2013 г. кандидатът не e
представил изискания от Оценителната комисия в писмото документ,
удостоверяващ определянето на орган по безопасност и здраве при работа,
съгласно разпоредбите на чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и
безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и
задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в
предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от
професионалните рискове и превенция на тези рискове.
Проектното предложение не отговаря на критерий 6, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
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предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „ОПУС-44” ООД, е изпратено Уведомително писмо с изх. №
ESF-2303-08-01060/1 от дата 07.02.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB001131299BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 12.02.2013 г.
Към дата 18.03.2013 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”.

114.

ESF-2303-0801064

„КАМ И КАМ” ООД

92 372,66

Предоставената безвъзмездна финансова помощ по процедура BG051PO001 2.3.03 „Безопасен труд” попада изцяло в приложното поле на Регламент 1998 от
15.12.2006 на Европейската комисия, относно прилагането на членове 87 и 88 от
ДЕО (нови чл. 107 и чл. 108 от Договора за функциониране на Европейския
съюз).
Регламент 1998/2006 се прилага към помощи, предоставяни на предприятия от
всички отрасли, с изключение на предприятията, чиито основен предмет на
дейност попада в изброените отрасли по чл.1, т. 1 от буква „а” до буква „з” от
посочения регламент.
Съгласно чл. 1, т. 1 (е) в забранителния режим на Регламент 1998/2006
попадат помощите, предоставяни на предприятия, осъществяващи дейност
във отрасъл „въгледобив”, както е дефиниран в Регламент (ЕО) №
1407/2002.
В съответствие с т.1.2.2 от Формуляра за кандидатстване и направена
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допълнителна административна проверка от Оценителната комисия в
Търговския регистър е констатирано, че основният предмет на дейност на
кандидата „Кам и Кам” ООД е добив на кафяви и лигнитни въглища.
Кандидатът е в противоречие със заложените в т.2.2.3 „Критерии за
допустимост и съвместимост на подпомагането с правилата в областта на
минималните помощи по отношение на конкретната безвъзмездна финансова
помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.

115.

ESF-2303-0908007

„МТЕХ” ЕООД

145 868,40

На основание т. 3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд” на кандидата „Мтех” ЕООД е изпратено Уведомително писмо с изх. №
ESFP-2302-09-08007/1 от 04.02.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB000997232BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 05.02.2013 г.
С писмо вх. № ESFP-2303-09-08007/2 от 06.02.2013 г. кандидатът не e
представил изискания от Оценителната комисия в писмото документ,
удостоверяващ определянето на орган по безопасност и здраве при работа,
съгласно разпоредбите на чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и
безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и
задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в
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107 507,92

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

предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от
професионалните рискове и превенция на тези рискове.
Проектното предложение не отговаря на критерий 6, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
На основание т. 3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд” на кандидата „Артметал-07” ООД е изпратено Уведомително писмо с изх.
№ ESFP-2302-09-08008/1 от 04.02.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB000997475BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 05.02.2013 г.
С писмо вх. № ESFP-2303-09-08008/2 от 06.02.2013 г. кандидатът не e
представил изискания от Оценителната комисия в писмото документ,
удостоверяващ определянето на орган по безопасност и здраве при работа,
съгласно разпоредбите на чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и
безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и
задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в
предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от
професионалните рискове и превенция на тези рискове.
Проектното предложение не отговаря на критерий 6, 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
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помощ „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.

117.

118.

ESF-2303-0908018

„ВИК” ООД
КЪРДЖАЛИ

ESF-2303-0912035

МБАЛ „ПРОФ.
Д-Р СТОЯН
КИРКОВИЧ” АД

162 819,39

177 663,03

Съгласно т. 3.1.4 „Дейности, допустими за финансиране” от Насоките за
кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, всеки кандидат задължително
следва да включи в проектното предложение дейност за „Анализ на състоянието
и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни
елементи от нея”.
В случая, кандидатът „ВиК” ООД Кърджали не е заложил в проектното си
предложение задължителната дейност: „Анализ на състоянието и проектиране на
организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея”,
което е в противоречие с т.3.1.4 „Допустими проекти: проекти, за които може да
се кандидатства” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 8, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер най100
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малко 20% от общата стойност на проекта.
Съгласно Директива 2003/361/EC и чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средни
предприятия (ЗМСП), ако 25% 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 или други органи на местното
самоуправление, съответното предприятие не може да се счита за малко и
средно предприятие. Същото е изрично посочено и в Указанията за попълване на
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 ЗМСП, които са приложени към
Декларацията в пакета с документи към Насоките за кандидатстване.
След допълнително извършена административна проверка от Оценителната
комисия в Търговския регистър е констатирано, че 80,67% от капитала е
собственост на Министерството на здравеопазването, а остатъкът до 100% е
разпределен между общините в област Стара Загора. Предвид посоченото погоре, кандидатът не може да се счита за средно предприятие, съгласно
приложената към проектното предложение Декларация – Приложение Д4.1 за
определяне категорията предприятия в съответствие със ЗМСП. В допълнение –
видно от Справката за обобщените параметри към Декларация - Приложение
Д4.1. средносписъчният брой на персонала е 1 098 лица.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД
не предвижда собствен финансов принос към проекта в размер най-малко 20% от
общата стойност на проекта, което е в противоречие с т. 2.2.2. „Размер на
безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, 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 „Безопасен труд”.
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Искана
безвъзмездна
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Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно
съответствие и допустимост”

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

ESF-2303-09119.
12039

„МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР I –
ГЪЛЪБОВО” ЕООД

84 430,80

В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
Съгласно Директива 2003/361/EC и чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средни
предприятия (ЗМСП), ако 25% 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 или други органи на местното
самоуправление, съответното предприятие не може да се счита за малко и
средно предприятие. Същото е изрично посочено и в Указанията за попълване на
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 ЗМСП, които са приложени към
Декларацията в пакета с документи към Насоките за кандидатстване.
След допълнително извършена административна проверка от Оценителната
комисия в Търговския регистър е констатирано, че едноличен собственик на
капитала е община Гълъбово. Предвид посоченото по-горе, кандидатът не може
да се счита за малко предприятие, съгласно приложената към проектното
предложение Декларация – Приложение Д4.1 за определяне категорията
предприятия в съответствие със ЗМСП.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
източници на финансиране”, кандидатът „Медицински център I – Гълъбово”
ЕООД не предвижда собствен финансов принос към проекта в размер най-малко
20% от общата стойност на проекта, което е в противоречие с т. 2.2.2. „Размер на
безвъзмездната финансова помощ” от Насоките за кандидатстване.
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ESF-2303-09120.
12041

МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ЕАД - ГР. ГЪЛЪБОВО

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

195 231,88

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

Проектното предложение не отговаря на критерий 29, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
В съответствие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” и таблицата за оценка
на етап „Административно съответствие и допустимост”, кандидати – големи
предприятия, следва задължително да предвидят съфинансиране в размер наймалко 20% от общата стойност на проекта.
Съгласно Директива 2003/361/EC и чл. 4, ал. 9 от Закона за малките и средни
предприятия (ЗМСП), ако 25% 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 или други органи на местното
самоуправление, съответното предприятие не може да се счита за малко и
средно предприятие. Същото е изрично посочено и в Указанията за попълване на
Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 ЗМСП, които са приложени към
Декларацията в пакета с документи към Насоките за кандидатстване.
След допълнително извършена административна проверка от Оценителната
комисия в Търговския регистър е констатирано, че едноличен собственик на
капитала е община Гълъбово. Предвид посоченото по-горе, кандидатът не може
да се счита за средно предприятие, съгласно приложената към проектното
предложение Декларация – Приложение Д4.1 за определяне категорията
предприятия в съответствие със ЗМСП.
Във Формуляра за кандидатстване, както и в Приложение Б2 „Планирани
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Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно
съответствие и допустимост”

източници на финансиране”, кандидатът Многопрофилна болница за активно
лечение ЕАД - гр. Гълъбово не предвижда собствен финансов принос към
проекта в размер най-малко 20% от общата стойност на проекта, което е в
противоречие с т. 2.2.2. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от
Насоките за кандидатстване.
Проектното предложение не отговаря на критерий 29, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.

121.

ESF-2303-1808006

„СК-13 ПЪТСТРОЙ“
АД

159 173,25

На основание т. 3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд” на кандидата „СК-13 ПЪТСТРОЙ“ АД е изпратено Уведомително писмо с
изх. № ESFP-2302-18-08006/1 от 05.02.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB000995713BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 06.02.2013 г.
С писмо вх. ESFP-2303-18-08006/2 от 12.02.2013 г. кандидатът не e представил
изискания от Оценителната комисия в писмото документ, удостоверяващ
определянето на орган по безопасност и здраве при работа, съгласно
разпоредбите на чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия
на труд и Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на
длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за
организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните
рискове и превенция на тези рискове.
104

№

122.

Идентификац
ионен номер
на
Кандидат - наименование
проектното
предложение

ESF-2303-1808009

„ДЛВ-СИ” ООД

Искана
безвъзмездна
помощ /лв./

176 469,60

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

Проектното предложение не отговаря на критерий 6, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
На основание т. 3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд” на кандидата „ДЛВ-СИ” ООД е изпратено Уведомително писмо с изх. №
ESFP-2302-18-08009/1 от 07.02.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB000997073BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 06.02.2013 г.
С писмо вх. № ESFP-2303-18-08009/2 от 06.02.2013 г.кандидатът не e
представил изискания от Оценителната комисия в писмото документ,
удостоверяващ определянето на орган по безопасност и здраве при работа,
съгласно разпоредбите на чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и
безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и
задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в
предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от
професионалните рискове и превенция на тези рискове.
Проектното предложение не отговаря на критерий 6, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
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Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно
съответствие и допустимост”

съответствие и допустимост”.

123.

124.

ESF-2303-1808016

ESF-2303-1808017

„САМАРТ 58” ООД

ГАЛТЕКС 2006 ООД

109 796,60

135 615,40

На основание т.3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд”, на кандидата „Самарт 58” ООД, е изпратено Уведомително писмо с изх.
№ ESF-2303-18-08016/1 от дата 05.02.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB001090682BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 06.02.2013 г.
Към дата 18.03.2013 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”.
На основание т. 3.2.1 „Кандидатстване, при което документите се подават на
ръка в ДБТ в областните градове” от Насоките за кандидатстване процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен
труд” на кандидата „Галтекс 2006” ООД е изпратено Уведомително писмо с изх.
№ ESFP-2302-18-08017/1 от 05.02.2013 г., подписано от председателя на
оценителната комисия. От товарителница номер EB001091060BG на Български
пощи ЕАД е видно, че писмото е получено на 06.02.2013 г.
С писмо вх. ESFP-2303-18-08017/2 от 13.02.2013 г. кандидатът не e представил
изискания от Оценителната комисия в писмото документ, удостоверяващ
определянето на орган по безопасност и здраве при работа, съгласно
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Основания за отпадане на проектното предложение на етап „Административно
съответствие и допустимост”

разпоредбите на чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия
на труд и Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на
длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за
организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните
рискове и превенция на тези рискове.
Проектното предложение не отговаря на критерий 6, 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 „Безопасен труд”.
Проектното предложение се отхвърля на етап от оценка „Административно
съответствие и допустимост”.
Председател на Оценителна комисия:
Стефан Данаилов /п/
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