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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №69 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 11.03.2013  Г.  ЗА 

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТ СТРАНА НА 

КАНДИДАТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И БЕНЕФИЦИЕНТИ 

НА ДОГОВОРЕНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СТРУКТУРНИТЕ 

ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

СЪВМЕСТНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2007 - 

2013Г.", ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО 

ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 
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Съдържание 

 

 

 

 Обхват на постановлението; 

 Процедури за избор на изпълнител по реда на постановлението – избор с 

публична покана; 

 Образци за провеждане на процедура за избор на изпълнител по реда на 

постановлението; 

 Сключване на договор с избран изпълнител по реда на постановлението; 

 Избор на изпълнител за стойности, попадащи извън обхвата на 

постановлението. 
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Обхват на постановлението 

 Постановлението се прилага от всички бенефициенти и кандидати за 

безвъзмездна финансова помощ когато размерът на безвъзмездната 

финансова помощ е по-голям от 50 на сто от общата сума на одобрения 

проект 

 

 Постановлението регулира договорите за възлагане на: 

     1. строителство, включително отделни строително-монтажни работи; 

     2. предоставяне на услуги; 

     3. доставки на стоки. 

 

 Основни принципи при избор на изпълнител: 

     1. публичност и прозрачност; 

     2. свободна и лоялна конкуренция; 

     3. равнопоставеност и недопускане на дискриминация. 
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Процедури за избор на изпълнител 

 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 7. определянето на изпълнител се извършва чрез: 

 

1. избор с публична покана; 

2. избор без провеждане на процедура. 

 

 

В новата уредба, въведена с ПМС 69/2013 г., има само една процедура за 

избор на изпълнител.  

 

Съгласно разпоредбата на § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на  

ПМС 69/2013г. процедурите по ПМС 55/2007г., обявени преди влизането в 

сила на това постановление, се довършват по досегашния ред. 
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Избор с публична покана 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 8 изборът с публична покана е процедура, в 

която оферти могат да подават всички заинтересовани лица. Тя се провежда 

в случаите, когато: 

 

 предвидената стойност за строителство, в т.ч. съфинансирането от страна 

на кандидат за безвъзмездна финансова помощ или бенефициент, без 

данък върху добавената стойност, е равна или по-висока от 60 000 лв., и  

 

 предвидената стойност за доставки или услуги, в т.ч. съфинансирането от 

страна на кандидат за безвъзмездна финансова помощ или бенефициент, 

без данък върху добавената стойност, е равна или по-висока от 20 000 лв. 
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       Провеждане на процедура избор с публична покана 

 
Съдържание на поканата за избор на изпълнител – чл.11, ал.1 от ПМС 69/2013: 
 

 данни за бенефициента - наименование, телефон, факс, адрес за кореспонденция и 

лице за контакт; 

 обект на процедурата за определяне на изпълнител; 

 описание на предмета на процедурата, а когато е приложимо - и количество или обем; 

 изискванията за изпълнение на услугата, доставката или строително-монтажните 

работи; 

 техническите спецификации, ако има такива; 

 изисквания към кандидатите - в случай че е приложимо; 

 изискванията към офертите; 

 проект на договор; 

 критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий "икономически най-

изгодна оферта" - показателите, относителната им тежест и методиката за определяне 

на комплексната оценка на офертата; 

 място, дата и час, до който могат да се подават оферти. 
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Провеждане на процедура избор чрез публична покана 

 ВАЖНО ! Следва да се използват новите образци, които са публикувани на интернет 

страницата на ОПК. 

 ВАЖНО ! Поканата се предоставя на ДО за публикуване на единния информационен 

портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния 

фонд на ЕС в РБ и бенефициентът я публикува на своята интернет страница, при 

наличие на такава. 

 ВАЖНО ! Бенефициентът може да публикува съобщение за поканата и в национални 

ежедневници, както и да я изпрати до избрани от него лица, без да променя 

определените в публикуваната покана условия за участие.  

 ВАЖНО ! Срокът за публичния достъп до поканата не може да е по-кратък от 7 дни. 

Срокът се брои съгласно разпоредбите на чл.60 от Гражданския процесуален кодекс. 

Определеният от кандидата за безвъзмездна финансова помощ или бенефициента 

срок за събиране на оферти не може да е по-кратък от срока за публичен достъп до 

поканата.  

 ВАЖНО ! До 4 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да 

поискат писмено от кандидата за безвъзмездна финансова помощ или бенефициента 

разяснения по поканата. Разясненията се предоставят за публикуване на Единния 

информационен портал за обща информация за управлението на Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на ЕС на РБ и се публикуват на интернет страницата на 

бенефициента, при наличие на такава, в срок до два дни преди изтичането на срока за 

подаване на офертите и стават неразделна част от поканата. 
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Изисквания към кандидатите 

 

 

Изисквания за минимални икономически и финансови възможности - чл. 13, ал.4 

и чл.13, ал.8 от ПМС 69/2013 - при залагане на минимални икономически и финансови 

възможности изискуемият общ оборот не може да надвишава повече от три пъти 

прогнозната стойност на процедурата или на съответната обособена позиция, в случай че 

процедурата е с обособени позиции 

 

 

Изисквания за минимални технически възможности/квалификации – чл. 13, ал.6 

от ПМС 69/2013 

 

 

Забрана за разделяне предмета на процедурата - чл.10 от ПМС 69/2013 г. 

 

Дискриминационни критерии 
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Методика за оценка 

 

 Обективни, точни, количествено измерими показатели; 

 

 Равен максимален брой точки по отделните показатели; 

 

 Относителна тежест на показателите; 

 

 Забрана за смесване на критерии за допустимост и за оценка на 

офертите 
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Гаранция за участие и гаранция за добро изпълнение 

 
 

 Гаранция за участие – посочва се в поканата, определя се в абсолютна 

сума, но не повече от 1 на сто от прогнозната стойност на обособената/ите 

позиции/и. Бенефициентът следва да даде възможност да се предостави 

гаранцията под формата на бакова гаранция/ превод по банкова сметка. 

 

 

 Гаранция за добро изпълнение - следва да е не повече от 3 на сто от 

стойността на договора (5 на сто в досегашната уредба). Бенефициентът 

следва да даде възможност да се предостави гаранцията под формата на 

бакова гаранция/ превод по банкова сметка. Задължително се представя не 

по-късно от деня на подписване на договора за изпълнение. 
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Разглеждане, оценка и класиране на получените оферти 

 Получаване на офертите – входящ регистър; 

 

 Назначаване на комисия; 

 

 Декларации за безпристрастност от членовете на комисията; 

 

 Проверка за административно съответствие; 

 

 Изискване на допълнителни документи на основание чл. 18, ал.4 от ПМС 

69/2013 при констатирани липсващи или нередовни документи; 

 

 Оценка на допуснатите до този етап оферти; 

 

 Изготвяне на протокол, който се утвърждава от бенефициента; 

 

 В 3-дневен срок от утвърждаването му протоколът с изпраща на кандидатите 
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Сключване на договор 

 Едновременно с протокола, на класирания на първо място кандидат се изпраща и 

покана за сключване на договор. 

 

 Договорът се сключва в срок не по-дълъг от 30 дни от утвърждаване на протокола. Той 

следва да съответства на приложения в документацията проект и да е допълнен с всички 

предложения от офертата на кандидата. 

 

 Бенефициентът не сключва договор с кандидат, който е (чл.22, ал.1 от ПМС 69/2013): 

 

1. осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните престъпления:  

а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари; 

б) подкуп; 

в) участие в организирана престъпна група; 

г) престъпления против собствеността; 

д) престъпления против стопанството; 

2. обявен в несъстоятелност; 

3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

законодателството на страната, в която лицето е установено или регистрирано. 
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Сключване на договор 

 

 

 

 Липсата на обстоятелствата, водещи до несключване на договор, се 

доказват с: 

 

 документи, издадени от съответните компетентни органи преди сключването 

на договора, и/или 

 извлечение от електронен регистър, заверено от кандидата, и/или 

 декларация съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е 

установен. 

 

 Представяне на гаранция за добро изпълнение, ако е приложимо. 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
 


