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Правна рамка (1)  

 

 

 

 Условията и редът за определянето на изпълнител от страна на 

кандидати за БФП и бенефициенти на договорена БФП (които не се 

явяват възложители съгласно Закона за обществени поръчки) от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС се уреждат  с ПМС № 

69/11.03.2013 г. 

 

 

 

 Съгласно чл. 3 от ПМС № 69/11.03.2013 г., постановлението се прилага 

когато размерът на безвъзмездната финансова помощ е по-голям от 50 на 

сто от общата сума на одобрения проект. 
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Правна рамка (2) 

 

Указания на Договарящия орган 
 

 С оглед спазването на принципите на публичност и прозрачност, 

свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на 

дискриминация при разходването на средства от Структурните фондове 

на ЕС, Договарящият орган с указания определя правила за определяне 

на изпълнители по проектите по настоящата процедура. 

 

Указанията за избор на изпълнител са публикувани заедно с Насоките за 

кандидатстване и могат да бъдат намерени на интернет адрес: 

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=105 

 

 

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=105
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Определяне на изпълнител чрез събиране на три 

предложения (1) 

 

Потенциалните бенефициенти избират изпълнител чрез събиране на  3  (три) 

предложения (съдържащи цена, характеристика/функционалност/описание, 

които не противоречат на заложените във Формуляра за кандидатстване), когато 

предвидената стойност, в т.ч. съфинансирането от страна на кандидата за БФП 

без ДДС е: 

 

a) равна или по-висока от 60 000лв. (в случаите на СМР) или равна или по-

висока от 20 000 лв. (в случаите на доставка и услуги); 

 

 

b) по-ниска от 60 000лв. (в случаите на СМР) или по-ниска от 20 000 лв. (в 

случаите на доставка и услуги). 

 

 



5 

Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007-2013 

Европейски фонд  
за регионално развитие 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Инвестираме във вашето бъдеще 
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Запитване/покана 
 

 Кандидатът за БФП може (не се задължава) да изпрати запитвания/покани до 

потенциални изпълнители, в които съответно може да включи: 

 

• Предмет на поръчката - строителство, доставка или услуга; 

 

• Изисквания към предмета, а когато е приложимо - и количество и/или обем; 

 

• Показателите за избор и методиката за оценка, когато изборът не се извършва на база 

„най-ниска цена“; 

 

• Други изисквания. 

 

В случай че кандидатът реши да се възползва от гореописаната възможност, 

следва да бъде изпратена една и съща покана с еднакви изисквания към 

всеки един избран от него потенциален изпълнител. 
 

Важно условие е да бъдат събрани 3 предложения, независимо дали са 

представени след изпратено писмено запитване или са представени след 

водени кореспонденции по факс, телефон, e-mail и т.н. 



6 

Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007-2013 

Европейски фонд  
за регионално развитие 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Инвестираме във вашето бъдеще 

Определяне на изпълнител чрез събиране на три 

предложения (3) 
 

Предложение 
 

 Всяко предложение следва да съдържа най-малко следната информация: 

 

• Цена; 

 

• Характеристика/функционалност/описание, които не противоречат на 

заложените във Формуляра за кандидатстване (и на запитването в 

случаите, в които има такова); 

 

• Дата на издаване; 

 

• Подпис на подателя; 

 

• В случай на процедура за СМР, кандидатът следва да изиска от участника 

количествено-стойностна сметка съгласно образец (Приложение към 

Указанията на договарящия орган). 
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Оценка и обосновка 
 

 Кандидатът за БФП  следва да събере не по-малко от 3 предложения и да 

ги класира по избрания от него критерий (най-ниска цена или 

икономически най-изгодна оферта), като представи на Асистента по 

проекта обосновка, съдържаща аргументи за направения избор на 

изпълнител. 

 

 Обосновката трябва да съдържа информация за критериите, заложени от 

кандидата за БФП в запитването/поканата (ако е приложимо), както и по 

какъв начин отговарят на нуждите и целите му. В допълнениe, в 

обосновката трябва да се съдържат аргументи за това по какъв начин 

предложението на всеки един отговаря на тези критерии, евентуално с 

какво ги превъзхожда, както и съпостaвка между събраните 

предложения, придружена с  аргумент защо е избрано предложението Х 

пред останалите.  
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Договор 
Кандидатите за БФП следва да сключат договор, когато предвидената стойност, 

в т.ч. съфинансирането от страна на кандидата за БФП без ДДС е: 

 

• равна или по-висока от 60 000лв. (в случаите на СМР) или равна или по-

висока от 20 000 лв. (в случаите на доставка и услуги). 

 

 В договора се включват условията от предложението на избрания изпълнител, 

вкл. количествено-стойностната сметка при процедура за СМР. 

 

 В договора следва да се включат и разпоредбите съгласно чл.1.7 от 

Общите условия към договора за безвъзмездна финансова помощ, а 

именно: „Бенефициентът гарантира, че условията по членове 1, 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и  

чл. 14 от Общите условия се отнасят до всички негови изпълнители. Той е длъжен да 

включи разпоредби в този смисъл в договорите, които сключва с тези лица“. 
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Без задължение за сключване на договор 
 

 

Кандидатите за БФП нямат задължение да сключат договор, когато 

предвидената стойност, в т.ч. съфинансирането от страна на кандидата за БФП 

без ДДС е: 

 

• по-ниска от 60 000лв. (в случаите на СМР) или по-ниска от 20 000 лв. (в 

случаите на доставка и услуги). 
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Общи препоръки: 
 

 В случай че кандидатът реши да изпрати запитване/покана до 

потенциални изпълнители (не е задължен да го направи), следва да бъде 

изпратена една и съща покана с еднакви изисквания към всеки един 

избран от него потенциален изпълнител. 

 

 В проекта на договор (ако е приложимо), да се включат разпоредби 

съгласно чл.1.7 от Общите условия към договора за безвъзмездна 

финансова помощ. 

 

 Договорът се сключва под отлагателно условие за влизане в сила след 

датата на подаване на проектното предложение/ сключване на договора 

за безвъзмездна помощ. 
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ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ: 

 
 За дискриминационно се счита и изискването  за наличие на собствена 

база/оборудване или ограничаването им до определена географска 

област. 

 

 В случай че бъдат заложени икономически и технически изисквания да не 

се залагат високи такива, които да възпрепятстват участието на част от 

кандидатите (брой договори; изискуем висок оборот и т.н.). 

 

 Методика за оценка –  сборът от всички точки по отделните критерии не е 

равен на максималния брой точки; 

 

 В методиката се залагат необективни критерии, които не могат да бъдат 

оценяване, напр: добра репутация, натрупан опит, свободен капацитет, 

т.е. допустими са обективни, точни и количествено измерими показатели; 
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ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ: 
 

 В методиката трябва да има равен максимален брой точки по отделните 

показатели; 

 

 Относителна тежест на показателите; 

 

 Често се допускат разминавания във формулите в методиката, напр.: при 

математическо изчисление най-дългият гаранционен срок получава най-

ниска оценка; 

 

 В предложенията се посочва цена без да се уточнява, че същата е без 

ДДС; 

 

 В договора за доставка не се инкорпорират разпоредби от Общите 

условия на ДБФП, които са задължителни и за изпълнителите; 
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Благодаря за вниманието! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


