
 
 

Министерство на 
икономиката, енергетиката 

и туризма 
Приложение 1  

Дирекция „Европейски 
фондове  за 

конкурентоспособност”   

Контролен лист за проверка на предложените членове на 
оценителната комисия и помощник-оценителите относно 

потенциален конфликт на интереси 

Оперативна програма 
„Развитие на 

конкурентоспособността на 
българската икономика” 

2007-2013  

 

Одобрен от: министър на 
икономиката, енергетиката и 

туризма 
 

Дата: декември, 2009 г.

 
Инструкции за използването на листа за проверка :           

- Всички лица, на които е възложена функцията по контрол, извършват задължителна проверка на позициите, отбелязани с , 
поставяйки знак на съответните места и подписвайки листа за проверка.   

- При наличие на коментари и бележки, номерът на коментара или бележката се отбелязва в края на съответния ред и се описва 
под същия номер в полето за коментари и бележки в края на листа за проверка.  

- В случай, че проверката показва наличие на обстоятелства, водещи до конфликт на интереси, проверяващия дава обосновка в 
полето за коментари и бележки и прилага доказателства към листа за проверка. 

- За всяко лице се извършва проверка в правноинформационни системи, Търговския регистър, данни от автобиографията и/или 
приложени документи удостоверяващи професионален опит и настояща месторабота и списъка с кандидатите по съответната 
процедура. 

 
Номер на процедурата за 
предоставяне на  
безвъзмездна финансова 
помощ:   

Данни за проверяваното 
лице: 
- Трите имена 
- Позиция  

 
 
 

  
Сектор „Вътрешен 

контрол”  
Отдел "Търгове и 

договаряне" 
 

  Одобрение Проверка Одобрение Проверка  

# 
Подлежащи на проверка 

обстоятелства 
Началник експерт 

 
Началник 

Мениджър по 
договаряне 

Бел./Комент. 

1.       

1.1. 
Лицето не се намира в йерархична 
зависимост с останалите лица, 
предложени да участват в оценителния 
процес 

  
 

  

1.2. 

Лицето не е член на Комитета за 
наблюдение на ОП 
„Конкурентоспособност” или на 
Комитета за наблюдение на 
Националната стратегическа референтна 
рамка 

  

 

  

1.3. Лицето не притежава дялове или акции в 
ЮЛНЦ, търговски дружества или      
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Сектор „Вътрешен 

контрол”  
Отдел "Търгове и 

договаряне" 
 

  Одобрение Проверка Одобрение Проверка  

# 
Подлежащи на проверка 

обстоятелства 
Началник

 Мениджър по експерт Началник Бел./Комент. 
договаряне 

кооперации, с предмет на дейност, сходен 
с процедурата, в която е предложен да 
участва 

1.4. 

Лицето не е управител или член на орган 
за управление или контрол  в ЮЛНЦ, 
търговски дружества или кооперации, с 
предмет на дейност, сходен с 
процедурата, в която е предложен да 
участва 

  

 

  

1.5. 

За лицето липсват данни за извършване 
на консултантска дейност по отношение 
на физически лица и юридически лица, 
които биха били заинтересовани от 
изпълнението на задълженията му като 
участник в оценителния процес. 

  

 

  

 
 
 

      

A. Изготвено от 
мениджър по 
договаряне 

Дата :   Име и позиция   Подпис  

      

 Получено след 
изготвянето от: 

    

      
 
 
 
 

B. Проверено от 
Началник на 
отдел ТД 

Дата :   Име и позиция   Подпис 

      

 Получено след 
проверката от: 

    

 
 

C. Проверено от 
експерт от 
сектор ВК  

Дата :   Име и позиция   Подпис  

      

 Получено след 
проверката от: 

    

      
 
 
 

D. Проверено от 
Началник на  
сектор ВК 

Дата :   Име и позиция   Подпис  

      

 Получено след 
проверката от: 
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E. Одобрено от 
директор на 
дирекция ЕФК: 

Дата :     Име и подпис  

       

 Изпратено на :    Име, позиция и подпис  
        
       

 
 

БЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ / ИНСТРУКЦИИ : 
 
Мениджър по договаряне 
Всяка бележка, коментар или инструкция започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка.  
 
 
 

Началник на отдел “Търгове и договаряне” 
Всяка бележка, коментар или инструкция започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка.  
 
 
 

Началник на сектор „Вътрешен контрол”  
Всяка бележка, коментар или инструкция започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. 
При необходимост тук се записват и препоръките към Ръководителя на УО  
 
 
 
 

Директор на дирекция ЕФК  
Всяка бележка, коментар или инструкция започва с поредния номер, под който е отбелязана на съответното място в листа за проверка. 
При необходимост тук се записват и препоръките към Ръководителя на УО 
 

 
Вътрешен одитор: Това поле е запазено изключително за вътрешните одитори при 
извършването на проверки от тяхна страна. То не се отнася до одобрението на 
документа 

Проверка по одит № Дата Име на одитора 
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