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конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013  

 
 

Приложение №4  

 
 

ПИСМЕНО  СПОРАЗУМЕНИЕ 
 
 
 
Днес, …………………. г. в гр.София се сключи настоящото писмено споразумение 

между:  
 
1. МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА с 

адрес: гр. София, ул. „Славянска” № 8, представлявано от ТРАЙЧО ТРАЙКОВ – министър 
на икономиката, енергетиката и туризма, ЕИК: ........................., (или ИЗПЪЛНИТЕЛНА 
АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ с адрес: 
гр.София, пл.”Света Неделя” № 1, представлявано от МАРИЯНА ВЕЛКОВА – изпълнителен 
директор, ЕИК ..................), наричан по-долу „Работодател/Орган по назначаването”от една 
страна,  
и  
 

2..............................................................……………………............……….....................….., 
ЕГН ..............................., лична карта № ...................................., издадена на ...............................г. 
от ................................, с адрес: гр......................., район .........................., ж.к. ..............................., 
бул./ул. ...................................................., № ................., ет. ........, ап. ............, на длъжност 
................................, отдел ....................................... в Дирекция/Звено .................................... 
наричан по-долу „Служител”, от друга страна, 

  
и на основание чл. 12 от Вътрешните правила за предотвратяване на конфликт на 

интереси и спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление и 
изпълнение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007 – 2013, утвърдени със Заповед № .................../....................... на министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма 
  

 
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 
 Чл. 1. В качеството си на лице по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Вътрешни правила за 
предотвратяване на конфликт на интереси и спазване принципа на безпристрастност и 
независимост при управление и изпълнение на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, служителят се задължава:   

 1. в продължение на една година след прекратяване на правоотношението си да не 
сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с 
бенефициенти по Оперативна програма „Конкурентоспособност” (не се отнася за  бюджетни 
предприятия), които изпълняват договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП 
„Конкурентоспособност”, или да притежава дялове или акции от посочените бенефициенти. 
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 2. в продължение на една година след прекратяване на правоотношението си да не 
притежава дялове или акции или да е управител или член на орган на управление или 
контрол на юридическо лице, участващо в процедури за възлагане на обществени поръчки, 
финансирани със средства от ОП „Конкурентоспособност”, в процедури за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по ОП „Конкурентоспособност” или в процедури за избор на 
изпълнител от страна на бенефициент на договорена безвъзмездна помощ по Оперативна 
програма „Конкурентоспособност” по реда на ПМС №55 от 12.03.2007 г. 
 3. в продължение на една година след прекратяване на правоотношението си да не 
представлява физическо или юридическо лице, както и обединение на физически и/или 
юридически лица в процедурите за възлагане на обществени поръчки, финансирани със 
средства от ОП „Конкурентоспособност”, в процедури за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по ОП „Конкурентоспособност”, или в процедура за избор на изпълнител 
от страна на бенефициент на договорена безвъзмездна помощ по ОП 
„Конкурентоспособност” по реда на ПМС №55 от 12.03.2007 г. 

4. в продължение на една година след прекратяване на правоотношението си да не 
участва в дейности, свързани с наблюдение и контрол върху изпълнението на проекти, 
одобрени за финансиране по ОП „Конкурентоспособност”, включително мониторинг и 
проверки на място.  

5. докато заема длъжността и една година след прекратяване на правоотношението си   
да не участва в конкурси за формиране и допълване на списъка от външни оценители за 
участие в оценителни комисии за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по ОП „Конкурентоспособност”. 

6. докато заема длъжността и една година след прекратяване на правоотношението си   
да не сключва договори за предоставяне на консултантски услуги с: 

а. участник в процедура за възлагане на обществени поръчки, финансирани със 
средства от ОП „Конкурентоспособност”;  

б. изпълнител на обществена поръчка, финансирана със средства от ОП 
„Конкурентоспособност; 

в. кандидат в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП 
„Конкурентоспособност”;  

г. бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП 
„Конкурентоспособност”; 

д. кандидат в процедура за избор на изпълнител от страна на бенефициент на 
договорена безвъзмездна помощ по ОП „Конкурентоспособност” по реда на ПМС №55 от 
12.03.2007 г.; 

е. изпълнител, определен от страна на бенефициент на договорена безвъзмездна 
помощ по ОП „Конкурентоспособност” по реда на ПМС №55 от 12.03.2007 г. 

 
7. една година преди датата на заемане на длъжност да не е предоставяло 

консултантски услуги, да не е участвало в оценителна комисия за провеждане на процедури 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ/процедури за възлагане на обществени 
поръчки по ОП „Конкурентоспособност” или да не е било страна по договор с УО/МЗ на ОП 
„Конкурентоспособност” за предоставяне на услуги, свързани с осъществяване на дейности 
по наблюдение и контрол върху изпълнението на одобрени за финансиране по ОП 
„Конкурентоспособност”, включително мониторинг и проверки на място. 

 
Чл. 2. (1) В случай на неизпълнение на задължение по чл. 1 от настоящото 

споразумение от страна на служителя, същият дължи на работодателя/органа по назначение 
обезщетение в размер на една основна заплата за длъжността, която е заемало.   
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(2) Размерът на обезщетението се определя към датата на установяване на 

нарушението. 
(3) Обезщетението по ал. 1 и ал. 2 се дължи за всеки установен случай на нарушение 

на чл.1 от споразумението. 
 
Чл. 3. (1) В случаите на чл. 19, ал. 2 от Вътрешни правила за предотвратяване на 

конфликт на интереси и спазване принципа на безпристрастност и независимост при 
управление и изпълнение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007 – 2013, работодателят/органът по назначение отправя писмена 
покана, с която дава на служителя  7-дневен срок за изплащане на обезщетението. 

(2) В случай на неплащане на обезщетението работодателят/органът по назначение 
предявява вземането си по общия гражданскоправен ред пред компетентния съд. 

 
Чл. 4. За всеки спор относно съществуването и действието на сключеното 

споразумение или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия 
относно действителността, тълкуването, изпълнението или неизпълнението му, се прилага 
българското гражданско право. При непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване 
пред съда по реда на ГПК. 

 
Настоящото споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 
 
 
 
 
РАБОТОДАТЕЛ/ОРГАН ПО                              СЛУЖИТЕЛ: 
НАЗНАЧАВАНЕТО:  
    
МИНИСТЕРСТВО НА 
ИКОНОМИКАТА И 
ЕНЕРГЕТИКАТА 
 
(или ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА  
МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ  
ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 
 

 

 3


