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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

 

1.1 Цели на Оперативната програма и на процедурата 

 

Общата цел на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007-2013 (ОП „Конкурентноспособност”) е развитие на 

динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар.  

Една от специфичните цели на оперативната програма е подобряване на бизнес средата. 

Приоритетната ос 2 допринася за постигането на основната цел на интервенциите на 

оперативната програма, а именно – преструктуриране на българската икономика и 

установяване на устойчив модел на икономически растеж. Инвестициите в 

газопреносна инфраструктура ще способстват за създаване на по-благоприятна и 

конкурентна бизнес среда и ще повишат степента на ефективност при консумацията на 

енергия не само от икономическия сектор, но също така и от домакинствата. 

 

В приоритетна ос 2 се предвижда, че решаването на проблема, свързан за 

диверсификация на ресурсите е абсолютно необходимо и неотложно. По приоритетната 

ос ще се финансира изграждането на междусистемна газова връзка България - Сърбия, 

което ще допринесе за сигурността на енергийните доставки чрез диверсификация на 

източниците и маршрутите. 

 

Сред специфичните цели на Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на 

предприятията и развитие на благоприятна бизнес средата” е подобряване на 

енергийната инфраструктура в България. 

 

Настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се обявява 

по област на въздействие 2.3. „Ефективно използване на енергийните ресурси и 

подобряване на енергийната инфраструктура” и индикативна операция: 2.3.2. 

„Подобряване на енергийната инфраструктура“.  

 

Гарантирането на сигурността на доставките е сред приоритетите на ЕС в енергийния 

сектор, чиято физическа реализация предполага изграждането на ефективни връзки 

между газовите системи на отделните държави членки. Газовият сектор играе ключова 

роля за българската икономика. Търсенето на природен газ е най-голямо в 

промишлеността и в енергетиката. През България преминават транзитните 

газопроводи, по които се доставя природен газ за все по-разширяващите се пазари на 

Гърция, Македония и Турция.  
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Газовата криза в началото на 2009 г. потвърди приоритетността за България и региона 

като цяло на въпроса за диверсификацията на източниците и маршрутите на доставки 

на природен газ.  

 

Съгласно Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. България следва да 

увеличи потреблението на природен газ поетапно до 2030 г. В тази връзка, в случай на 

бъдеща газова криза в страната негативното въздействие върху икономиката на 

страната би било още по-голямо. В този контекст, може да бъде направен изводът, че 

страната е подложена на значителен риск, поне до свързване на националната 

газопреносна система с тези на съседните страни. 

 

Липсата на доставки на природен газ в даден регион често е причина за намаляване на 

инвеститорския интерес и за възпрепятстване на икономическото развитие на 

засегнатите райони. В този аспект, инвестициите в газопреносна инфраструктура ще 

способстват за създаване на по-благоприятна и конкурентна бизнес среда и ще повишат 

степента на ефективност при консумацията на енергия не само от икономическия 

сектор, но също така и от домакинствата.  

 

България има стратегическо географско положение, което обуславя значителните 

възможности на страната за диверсификация на източниците и маршрутите на газовите 

доставки. Съществуващите рискове за сигурността могат да бъдат минимизирани чрез 

разнообразяването на енергийните ресурси, доставчиците и маршрутите при отчитане 

на регионалните и световните тенденции на енергийните пазари.  

 

Основната цел на настоящата процедура е чрез изграждане на междусистемната 

връзка България-Сърбия да се осигури възможност за диверсификация на доставките на 

природен газ за България. С постигането на взаимно свързване със сръбската система, 

България ще има достъп до газопреносната мрежа на Унгария и чрез него до мрежите 

на страните в Централна и Западна Европа. 

 

 



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във Вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 
 

 6 

2 МЕТОДИКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

2.1 Институционална рамка за изпълнение  

Комитет за наблюдение на НСРР 

Следи напредъка при постигането на целите и приоритетите на НСРР 2007-2013 въз 

основа на дефинираните в нея индикатори и др., съгласно ПМС №182/21.07.2006 г. 

(обн., ДВ, бр. 62/2006 г.).  

 

Комитет за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност” 

Одобрява критериите за избор на операции по ОП „Конкурентоспособност”, 

осъществява наблюдение, одобрява корективни мерки и др., произтичащи от Регламент 

№ 1083 / 2006 и ПМС 182/21.07.2006 г. 

 

Управляващ орган  

Управляващ орган (УО) на ОП „Конкурентоспособност” е Главна дирекция 

„Европейски фондове за конкурентоспособност” на Министерство на икономиката, 

енергетиката и туризма.   

 

Управляващият орган отговоря за цялостното програмиране, управление, наблюдение, 

контрол и оценка на дейностите и приоритетите по програмата, съгласно Регламент 

(ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година относно определянето на общи 

разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и 

Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999.  

 

Договарящ орган  

Договарящ орган по смисъла на чл. 2 от ПМС №121/31.05.2007 г. е Управляващият 

орган на ОП „Конкурентоспособност”. Договарящият орган отговаря за приемането на 

проектното предложение, оценката и издаване на заповед за предоставяне на 

безвъзмездна помощ на конкретния бенефициент, извършване на плащанията и 

мониторинг и отчитане на изпълнението на дейностите по проекта.   

 

Конкретен бенефициент  

Конкретен бенефициент на безвъзмездна финансова помощ е организация, 

институция, административна или друга подобна структура, индивидуално 

посочена в оперативната програма или в документ, одобрен от комитета й за 

наблюдение като единствен субект, който може да изготви проектно предложение 

и да получи безвъзмездна помощ за определена дейност, или която е определена 

със закон или с подзаконов нормативен акт като правоприемник на такава 
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структура, отговорна за изпълнението на конкретна дейност, и е допустим 

бенефициент по оперативната програма. 

 

Сертифициращ орган  

Сертифициращ орган на Оперативната програма е дирекция “Национален фонд” в 

Министерство на финансите. Съгласно чл. 61 от Регламент № 1083/2006 

Сертифициращият орган е отговорен за сертифициране на разходите, извършени от 

бенефициентите.  

 

Одитен орган 

Одитен орган на ОП „Конкурентоспособност” е Изпълнителна агенция „Одит на 

средствата от Европейския съюз” към министъра на финансите. Съгласно чл. 62 от 

Регламент № 1083/2006, Одитният орган на оперативната програма е отговорен за 

извършване на одити за проверка на ефективното функциониране на системата за 

управление и контрол на оперативната програма. 

 

Централно координационно звено 

Централното координационно звено е структурата, която координира и следи 

изпълнението на целите на НСРР в процеса на усвояване на средствата от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в страната. Тази функция се 

осъществява от дирекции: „Програмиране на средствата от Европейския съюз”, 

„Мониторинг на средствата от Европейския съюз” и „Информация и системи за 

управление на средствата от Европейския съюз” в администрацията на Министерски 

съвет, съобразно функциите им определени с Устройствения правилник на МС и на 

неговата администрация.  

 

2.2 Бюджет по процедурата, размер и интензитет на безвъзмездната финансова 

помощ  

Индикативният бюджет по тази процедура е, както следва: 

  

Общ размер на безвъзмездната 

финансова помощ по процедурата 

Средства от Европейския 

фонд за регионално 

развитие 

Национално 

съфинансиране 

93 879 840 лв. 

(48 000 000 евро).  

79 797 864 лева 

(40 800 000 евро)  

14 081 976 лева 

(7 200 000 евро) 
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Това е общ предвиден размер по тази процедура на директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ.  Договарящият орган си запазва правото да не 

предостави изцяло посочената по-горе сума.  

 

Максималният размер на помощта, за която може да бъде подадено проектно 

предложение е 93 879 840 лв. 

Интензитетът на безвъзмездната помощ  по настоящата процедура е 100 %. 

 

2.3 Правила по отношение на проекти, генериращи приходи и финансов принос на 

бенефициента: 

За „проекти, генериращи приходи” по смисъла на чл. 55 от Регламент (ЕО) № 

1083/2006 г., стойността на допустимите разходи не следва да надвишава разликата 

между настоящата стойност на инвестиционните разходи и настоящата стойност на 

нетните приходи от инвестицията за съответния референтен период.  

 

Настоящата стойност на инвестиционните разходи и настоящата стойност на нетните 

приходи от инвестицията се определят като част от финансовия анализ/анализа 

„разходи-ползи” за всеки конкретен проект, „генериращ приходи”.  

Когато не е възможно да се оценят предварително приходите, приходите, генерирани в 

рамките на 5 години от приключването на проекта, се приспадат от разходите за 

проекта, които са декларирани към Европейската комисия и следва да се възстановят от 

Бенефициента.  

Имайки предвид, че крайната цел на финансовия анализ е 1) да заключи дали даден 

проект генерира приходи и 2) да определи размера на тези приходи, конкретният 

бенефициент следва да използва „Ръководство за анализ разходи-ползи на 

инвестиционните проекти”, на ЕК от 16.06.2008 г. „Guide to cost-benefit analysis of 

investment projects” в частта му „Финансов анализ”. 

Основна цел на финансовия анализ е: 

1) да докаже дали даден проект се нуждае от безвъзмездно финансиране (т.е. да 

оцени дали е печеливш от финансова гледна точка (financial profitability) 

2) при наличие на такава нужда – да изчисли и да докаже размера на необходимото 

безвъзмездно финансиране и 

3) да провери финансовата устойчивост (financial sustainability) на проекта. 

В случай, че финансовият анализ показва, че оперативните разходи са по-високи от 

приходите, то проектът не се счита за генериращ приходи проект по смисъла на чл. 55 

от Регламент (ЕО) № 1083/2006 г. 

За проекти, генериращи нетни приходи, безвъзмездната финансова помощ по 

проекта е до размера на сумата по решението съгласно представения финансов 

анализ, но не повече от 93 879 840 лв. В този случай бенефициентът следва да 
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осигури собствен принос в размер на разликата между общата стойност на 

проекта и размера на безвъзмездната финансова помощ. 

 

2.4.  Държавни помощи 

Държавна помощ е всяка помощ, предоставена от държавата или общината или за 

сметка на държавни или общински ресурси, пряко или чрез други лица, под каквато и 

да е форма, която нарушава или застрашава да наруши конкуренцията чрез поставяне в 

по-благоприятно положение на определени предприятия, производството или 

търговията на определени стоки, или предоставянето на определени услуги, доколкото 

се засяга търговията между държавите-членки на ЕС. 

«Предприятие» по смисъла на чл. 107 от Договора за функциониране на Европейския 

съюз е всяка структура, предоставяща стоки и услуги на пазара, независимо от правния 

й статут и начина й на финансиране. 

Конкретният бенефициент по настоящата процедура е Министерството на 

икономиката, енергетиката и туризма. По тази причина при предоставянето на 

финансови средства за описаните дейности липсват елементите „икономическо 

предимство” и „Въздействие върху конкуренцията и търговията“, тъй като МИЕТ не 

осъществява дейност на  пазар, на който се осъществява търговия между държави-

членки. В този случай, подпомагането не следва да се разглежда като попадащо в 

обхвата на чл. 107 от Договора за функциониране на Европейския съюз. 

Управляващият орган ще осъществява последващ контрол за спазването на правилата и 

процедурите по държавните помощи в Европейския съюз и в Република България след 

отпускането на безвъзмездна финансова помощ. 

Конкретният бенефициент ще има задължение при определянето на оператор на 

инвестицията, която се финансира чрез оперативната програма да спазва разпоредбите 

на законодателството за предоставяне на държавни помощи.  

 

3. ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА 

 

Безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура се предоставя чрез 

процедура на директно предоставяне в съответствие с чл. 6 ал. 1, т. 2 и чл. 34 от  

Постановление № 121 на МС от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми, съфинансирани от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.   

 

3.1. Конкретен бенефициент 

Конкретен бенефициент по настоящата процедура по смисъла на §1, т. 9 от 

Допълнителните разпоредби на ПМС 121/2007, е Министерството на икономиката, 

енергетиката и туризма (МИЕТ). 
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3.2. Партньорство и допустимост на партньорите 

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ не се 

допуска участието на партньори.  

 

3.3. Изпълнители от страна на Бенефициента 

Бенефициентът може да възложи изпълнението на дейностите по проекта на 

изпълнители. Изпълнителите от страна на конкретния бенефициент не са партньори и 

изборът им следва да се осъществи в съответствие със Закона за обществените поръчки, 

актовете по неговото прилагане и друго приложимо законодателство. 

 

В 30 дневен срок, считано от датата на заповедта за отпускане на безвъзмездната 

помощ, бенефициентът следва да предостави списък с планираните обществени 

поръчки съгласно образец предоставен от Договарящия орган. 

 

В случаите по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП, Бенефициентът следва да спазва изискванията 

на чл. 20а от ЗОП. 

 

При възлагане на изпълнението на дейности на изпълнители, бенефициентът се 

задължава да спазва разпоредбите на Общи насоки за избягване на конфликта на 

интереси по смисъла на чл.52 от Регламент (ЕО)1605/2002 и за спазване принципа на 

безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, 

съфинансирани от структурните и Кохезионния фондове на ЕС, одобрени от 

Министерски съвет.  

 

Договарящият орган ще осъществява последващ контрол за спазване от страна на 

Бенефициента на процедурите за определяне на изпълнител. При представяне на искане 

от страна на Бенефициента за междинно или окончателно плащане, Договарящият 

орган ще извършва проверка на процедурите за определяне на изпълнител, с оглед 

признаване на разходите за съответната дейност, възложена на изпълнител.  

В случай че се констатират нередности при провеждането на процедурите за възлагане 

на обществени поръчки или при изпълнението на договорите с изпълнителите, 

Договарящият орган си запазва правото да наложи финансови корекции, да откаже 

възстановяване на средства или да изиска от бенефициента връщане на вече платени 

средства за разходите, направени в резултат на процедура, проведена по 

незаконосъобразен начин. 
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4. ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ ПО НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА 

 

По настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ се прилагат три вида критерии за допустимост, свързани с: 

 Организацията, институцията или съответно административната структура, която 

може да кандидатства за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;  

 Проекта/дейностите, за които може да бъде отпусната безвъзмездна финансова 

помощ; 

 Видовете разходи, които са допустими за финансиране по проекта. 

 

4.1 Допустимост на кандидата 

Конкретен бенефициент по Индикативна операция 2.3.2 „Подобряване на енергийната 

инфраструктура“ и настоящата процедура на директно предоставяне е 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. 

 

Кандидатът трябва да е директно отговорен за изпълнението на  дейностите по проекта, 

а не да действа в качеството на посредник. 

Кандидатът трябва да осигури експерти за реализацията на проектните дейности. 

 

4.2 Допустимост на дейностите  

Допустими проектни дейности: видовете дейности, предвидени за изпълнение в 

рамките на проекта, които отговарят на приоритетите и целите на конкретната 

безвъзмездна финансова помощ, за които може да се кандидатства. 

 

4.2.1. Продължителност 

Планираните по проекта дейности трябва да бъдат извършени в срок не по-дълъг от 

36 месеца (но не по-късно от 30.09.2015 г.), считано от датата на влизане в сила на 

заповедта за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 

4.2.2 Териториален обхват 

Резултатите от изпълнението на проекта следва да се ползват на територията на 

Република България 

 

4.2.3 Допустими видове проектни дейности 

Допустими по настоящата процедура са дейности, които имат за свой основен предмет 

постигането на целта на процедурата, а именно: изграждане на междусистемна газова 

връзка България–Сърбия, в частта й, попадаща на територията на Република България. 
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Допустимите дейности трябва да са съобразени с индикативните дейности за 

Индикативна операция 2.3.2 „Подобряване на енергийната инфраструктура“ и с 

критериите за избор на операции.  

 

Допустими дейности по настоящата процедура са:  

1. Придобиване право на собственост върху земя и други недвижими имоти 

(включително чрез отчуждаване), необходими за изграждане на 

междусистемната газова връзка България – Сърбия, в частта й, попадаща на 

територията на Република България; 

2. Придобиване на ограничени вещни права, сервитути, право на преминаване и на 

други права върху чужди имоти, изискващи се за изпълнение на проекта; 

3. Изготвяне  на необходимата документация за проектиране, изграждане и 

въвеждане в експлоатация на междусистемната газова връзка България – 

Сърбия, в частта й, попадаща на територията на Република България, 

включително и на: 

- извършване на предварителни (прединвестиционни) проучвания; 

- свързани с процедури по промяна на предназначението на земите и преминаване 

през горски територии, върху които ще се изгражда газопровода; 

- свързани с приемане на нови или изменение на действащи устройствени 

планове; 

- задание и тръжна документация за проектиране и изграждане на газовата връзка; 

- изготвяне на инвестиционен проект; оценка на съответствието на проектната 

документация със съществените изисквания към строежа; издаване на виза за 

проектиране; съгласуване и одобряване на инвестиционния проект; 

- други документи свързани с издаването на разрешение за строеж; 

- тестване и изпитване на изградените съоръжения; 

- актове и протоколи по време на строителството; 

- въвеждане в експлоатация и получаване на разрешение за ползване на строежа. 

4. Строително-монтажни работи за изграждане и свързване на газовата връзка, 

включително на необходимите обекти, съоръжения, сгради, системи, 

инсталации, далекосъобщителни мрежи, техническа инфраструктура и др. 

5. Aвторски надзор, строителен надзор и изпълнение на предписанията; 

6. Възстановяване на земята, върху която са извършени СМР в първоначалния си 

вид годна за ползване, възстановяване на растителността/озеленяване;  
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7. Придобиване на дълготрайни материални активи (включително машини, 

съоръжения, оборудване, апаратура, устройства и др.), необходими за 

изграждане на газовата връзка, включително всички преки дейности/разходи, 

които са необходими за привеждането им в работно състояние и в съответствие 

с тяхното предназначение; 

8. Придобиване на софтуер, лицензи и др. дълготрайни нематериални активи, 

необходими за изпълнение на проекта; 

9. Закупуване на материали и консумативи; 

10. Външни услуги, свързани с възлагане и изпълнение на дейностите по проекта, 

включително одит на проекта; 

11. Организиране и провеждане на срещи и мероприятия, във връзка с изпълнение 

на проекта; 

12. Прехвърляне и/или учредяване на съответните вещни и/или други права върху 

построената газова връзка и/или възлагане на управлението и поддържането й с 

оглед експлоатацията й по предназначение. 

13. Организация и управление на проекта; 

14. Визуализация и публичност. 

 

В проектното предложение кандидатът следва да посочи: 

• избраното трасе на газопровода, като съобрази: техническа възможност и 

удобство за изграждане, опазване на околната среда и разходи за изграждането 

му; 

• общата концепция за конфигурация и включване в газопреносната система. 

 

При разработването на проектното предложение бенефициентът задължително 

трябва да предвиди в изпълнението на проекта дейности за: 

 Организация и управление на проекта – бенефициентът е пряко отговорен за 

управлението на проекта и за осигуряване качественото изпълнение на заложените 

дейности. Той следва да предвиди достатъчно механизми за вътрешна оценка и 

контрол, както и за мониторинг на напредъка и предприемането на корективни мерки 

при необходимост.  

В тази връзка кандидатът може да бъде подпомогнат от експерти, пряко ангажирани с 

организацията,  управлението и изпълнението на проекта, които могат да бъдат: 

o лица, работещи по трудово/служебно правоотношение в 

администрацията на кандидата, определени по реда на чл. 4-6 от 

Методиката, Приложение към чл. 4, ал. 8 от ПМС №62/2007 г. и/или 
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o други лица, при спазване разпоредбите на Закона за обществените 

поръчки.  

Задълженията на посочените лица трябва недвусмислено да произтичат от дейностите 

по проекта. Функциите и задълженията на експертите, отговорни за организацията и 

управлението на проекта, следва да бъдат посочени в раздел II, т. 6.3 от Формуляра за 

кандидатстване. 

 

 Одит на проекта – одитът на проекта трябва да бъде извършен от регистриран 

одитор или специализирано одиторско предприятие, вписани в съответния регистър 

към Института на дипломираните експерт-счетоводители, като докладът от одита с 

фактически констатации трябва да бъде приложен към финалния отчет по проекта; 

 

 Дейности за осигуряване на визуализация и публичност – съгласно чл. 14 от 

Общите условия към заповед за предоставяне на безвъзмездна помощ и съгласно 

чл. 8 и приложение I към чл. 9 от Регламент на Комисията  № 1828/2006. 

Дейностите по проекта следва да бъдат изпълнени в съответствие със Закона за 

устройство на територията, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за горите,  Закона за 

културното наследство, законодателството за опазване на околната среда, съответните 

актове по тяхното прилагане, както и в съответствие с цялото законодателство 

приложимо към предвидените дейности. 

Степен на готовност на проекта 

Конкретният бенефициент задължително представя към проектното предложение следните 

документи: 

1. Предпроектно проучване  

Предпроектното проучване следва да включва изследване и описание на обхвата на проекта, 

както и подробен устройствен план, (фаза предварителен проект) основни технологични и 

технически решения, оценка на финансовата ефективност на разходите по проекта.  

Предпроектното проучване трябва да съдържа анализ на търсенето, базиран на реални 

проучвания за потенциалните потребители.  

Предпроектното проучване трябва да съдържа проучване за варианти  на трасе и 

препоръчан целесъобразен вариант/и. 

При извършването на анализа трябва да се имат предвид правната и институционална рамка, в 

която проектът ще се изпълнява.  
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2. Анализ разходи и ползи  

Анализът разходи-ползи трябва да се съобрази с насоките на ЕК за изготвяне на анализ 

разходи-ползи (Ръководство за анализ на инвестиционни проекти по разходи-ползи и Указания 

към методиката за изготвяне на анализ разходи-ползи, (Работен документ 4), издадени от 

Генерална дирекция „Регионална политика” на ЕК, публикувани на интернет страницата 

http://www.eufunds.bg), и „България-Общи указания за анализа на разходите и ползите за 

проекти, подкрепяни от Кохезионния фонд и ЕФРР в периода 2007-2013 г.” приети с Решение 

на МС от 17.06.2009 г.. 

Предназначението на анализа на разходите и ползите е да идентифицира и даде финансово 

изражение на всички възможни въздействия (финансово, икономическо, социално, екологично 

и др.), с цел определяне на разходите и ползите от проекта. Основната цел на анализа е да 

докаже че, в рамките на целите на регионалната политика на ЕС, проектът едновременно е 

целесъобразен от икономическа гледна точка (нетна икономическа настояща стойност > 0) и се 

нуждае от финансовия принос от Фондовете, за да бъде финансово изпълним (финансова нетна 

настояща стойност без финансов принос от Фондовете < 0). 

В рамките на анализа на разходите и ползите следва да бъде определен финансовият дефицит 

по проекта (разликата между текущата стойност на инвестиционните разходи и текущата 

стойност на нетните приходи от инвестицията). На базата на финансовия дефицит се изчислява 

размерът на БФП като процент от допустимите разходи. 

При анализа на устойчивостта на инвестицията следва да се имат предвид източниците на 

финансиране на частта от инвестиционните разходи (допустими или недопустими), които няма 

да бъдат финансирани от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

Българската икономика“ 2007–2013 г..  

Финансовите прогнози следва да покажат финансовата устойчивост на проекта.  

На електронен носител трябва да се представят всички таблици и изчисления, включени 

в анализа разходи-ползи във формат Excel. 

 

Допустимите дейности по настоящата процедура трябва: 

 Да не противоречат на правилата, описани в Регламент (ЕО) №1080/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално 

развитие и за отмяна на Регламент (ЕО) №1783/1999, Регламент (ЕО) №1083/2006 

на Съвета относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален 

фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент 

(EO) № 1260/1999 и Регламент 1828/2006 на ЕК за правилата за приложение на 

Регламент 1083/2006 за общите правила за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд и 

Регламент 1080/2006 на ЕК за ЕФРР;  

 Да са насочени към изпълнението на целите на приоритетната ос и да са свързани с 

изпълнението на общата и специфични цели на Оперативната програма;  

http://www.eufunds.bg/
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 Да бъдат ясно обосновани и да имат конкретни цели;  

 Да посочват обективно измерими индикатори за изпълнението на проектите за 

доказване ефективността на дейностите;  

 Да са подходящи, практични и последователни, и да съответстват на целите и 

очакваните резултати; 

 Да отговарят на всички законови изисквания, свързани с предложената 

методология за изпълнение на проекта;  

 Да спазват принципите на хоризонталните политики на ЕС;  

 Да спазват изискванията за  визуализация и публичност;  

 Да не се припокриват с дейности, съфинансирани по други приоритетни оси, 

области на въздействие, операции или процедури за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на Българската икономика“ 2007–2013 г.  

 

Дейностите и разходите по проекта не трябва да са финансирани от други оперативни 

програми, програма ФАР или друго донорско финансиране със средства от ЕС. Ако 

дейностите и разходите са били заложени в друг проект, но не са били изпълнени в 

неговите рамки, към настоящото проектно предложение следва да се представи 

обосновка за причините, възпрепятствали изпълнението.  

 

Очаквани резултати 

За доказване ефективността на дейностите по проекта е необходимо да бъдат посочени 

обективно измерими индикатори за изпълнението му. Резултатите от изпълнение на 

проекта трябва да спомогнат за постигане на индикаторите, заложени в Оперативната 

програма за Индикативна операция 2.3.2 „Подобряване на енергийната 

инфраструктура“ 

 

Брой предложения и безвъзмездна финансова помощ на кандидата 

Кандидатът  (конкретен Бенефициент) може да подаде само едно предложение по 

настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.   

 

4.3 Допустими разходи 

Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ 

 

При отпускане на безвъзмездна финансова помощ ще бъдат взети под внимание само 

„допустимите разходи”.  
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Допустимите разходи се определят въз основа на изискванията на ПМС № 

62/21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по 

Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния 

фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007-2013 г., и ПМС № 

236/27.09.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика 

2007–2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. 

 

Процентното разпределение на разходите се посочва в Работен лист 2 „Източници на 

финансиране” към Приложение Б „Бюджет на проекта”. Бюджетът представлява както 

предварителна оценка на очакваните разходи, така и максимален размер на 

„допустимите разходи”. Стойността на допустимите разходи трябва да се основава на 

българското законодателство, препоръките и прогнозите на предпроектното проучване.  

 

4.3.1 Условия за допустимост на разходите 

За да са допустими, разходите по настоящата процедура на директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ трябва да отговарят на следните условия:  

 

 Да са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на принципите за 

добро финансово управление - икономичност, ефикасност и ефективност на 

вложените средства;   

 Да са действително извършени в периода от влизането в сила на заповедта за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до края на срока на 

изпълнението на проекта, с изключение на разходите за одит. Последните трябва 

да са действително извършени и платени не по-късно от срока за предаване на 

финалния отчет; 

 Да са действително платени не по-късно от датата на подаване от бенефициента 

на искане за междинно/окончателно плащане по проекта; 

 Да са отразени в счетоводната документация на бенефициента; 

 Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални 

разходооправдателни или еквивалентни на тях документи. 

 Да не са извършени в противоречие с правилата за избягване на двойно 

финансиране; 

 Да са извършени за дейности по Оперативната програма в съответствие с 

разпоредбите на приложимото законодателство; 

 Разходите, свързани с изпълнението на договори за доставка на стоки, 

предоставяне на услуги и строителство са допустими, ако договорите са 

сключени при спазване изискванията на националното законодателство за 

възлагане на обществени поръчки.  

http://www.eufunds.bg/docs/eligibility.pdf
http://www.eufunds.bg/docs/eligibility.pdf
http://www.eufunds.bg/docs/%CF%CC%D1%20%B9%20%20236.pdf
http://www.eufunds.bg/docs/%CF%CC%D1%20%B9%20%20236.pdf
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4.3.2 Допустими разходи 

 

Специфични допустими разходи по настоящата процедура: 

 

Преки допустими разходи: 

 

1. Разходи за придобиване право на собственост върху земя и други недвижими 

имоти (включително чрез отчуждаване), необходими за изграждане на 

междусистемната газова връзка България - Сърбия, в частта й, попадаща на 

територията на Република България -  не повече от 10 % от общите допустими 

разходи на проекта; 

2. Разходи за придобиване на ограничени вещни права, сервитути, право на 

преминаване и на други права върху чужди имоти, изискващи се за изпълнение 

на проекта; 

3. Разходи за изготвяне  и получаване на необходимата документация 

(включително за външни услуги и такси) за проектиране и изграждане на  

междусистемната газова връзка България – Сърбия, в частта й, попадаща на 

територията на Република България, включително и на: 

- извършване на предварителни (прединвестиционни проучвания); 

- свързани с процедури по промяна на предназначението на земите и преминаване 

през горски територии, върху които ще се изгражда газопровода; 

- свързани с приемане на нови или изменение на действащи устройствени 

планове; 

- задание и тръжна документация за проектиране и изграждане на газовата връзка; 

- изготвяне на инвестиционен проект; оценка на съответствието на проектната 

документация със съществените изисквания към строежа; издаване на виза за 

проектиране; съгласуване и одобряване на инвестиционния проект; 

- други документи свързани с издаването на разрешение за строеж; 

- актове и протоколи по време на строителството; 

- разходи за тестване и изпитване на изградените съоръжения 

- въвеждане в експлоатация и получаване на разрешение за ползване на строежа. 

4. Разходи за строително-монтажни работи за изграждане и свързване на газовата 

връзка, включително на необходимите обекти, съоръжения, сгради, системи, 

инсталации, далекосъобщителни мрежи, техническа инфраструктура и др. 
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5. Разходи за авторски надзор и строителен надзор и изпълнение на предписанията 

6. Разходи за възстановяване на земята, върху която са извършени СМР в 

първоначалния си вид годна за ползване, възстановяване на 

растителността/озеленяване; 

7. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (включително 

машини, съоръжения, оборудване, апаратура, устройства и др.), необходими за 

изграждане на газовата връзка, включително всички преки дейности/разходи, 

които са необходими за привеждането им в работно състояние и в съответствие 

с тяхното предназначение; 

8. Разходи за придобиване на софтуер, лицензи и др. дълготрайни нематериални 

активи,; 

9. Разходи за закупуване на материали и консумативи; 

10. Разходи за външни услуги, свързани с възлагане и изпълнение на дейностите по 

проекта, включително одит на проекта; 

11. Разходи за организиране и провеждане на срещи и мероприятия, във връзка с 

изпълнение на проекта; 

12. Разходи за прехвърляне и/или учредяване на съответните вещни и/или други 

права върху построената газова връзка и/или възлагане на управлението и 

поддържането й с оглед експлоатацията й по предназначение. 

13. Разходи за визуализация и публичност. 

14. Разходи за данъци, дължими при изпълнението на проекта, с изключение на 

възстановим ДДС, както и разходи за такси, дължими при изпълнение на 

дейностите по проекта. 

Допустими разходи за организация и управление: 

1. Разходи за възнаграждения на лица, пряко ангажирани с дейности по 

изпълнението на проекта, включително здравни и осигурителни вноски, 

свързани с възнаграждението, които са за сметка на работодателя/възложителя; 

2. Разходи за командировки (пътни, дневни, квартирни и застраховки) в страната и 

в чужбина, свързани с изпълнението на проекта до размера, определен с 

Наредбата за командировките в страната и съответно с Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина; 

 

Общата стойност на разходите за организация и управление не следва да 

надхвърлят 10 % от стойността на преките допустими разходи по проекта. 

 

При разработване на бюджета на проекта, когато в него са предвидени разходи за 

възнаграждения на лица, пряко ангажирани с дейности по организация, управление 
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и/или изпълнение на проекта, включително осигурителните и здравните вноски за 

сметка на работодателя, размерът на възнаграждението следва да се планира на 

човекочас съобразно функциите по управление/ изпълнение на проекта възложени на 

съответния експерт. 

 

В случаите, когато дейности по организация, управление и/или изпълнение на проекта 

се възлагат на лица, попадащи в обхвата на чл. 2 от Приложението към чл.4, ал.8 от 

ПМС № 62/2007 г. определянето на размера на възнагражденията и тяхното отчитане се 

осъществява по реда на  Раздел ІV и VІ от Приложението. 

 

При определянето на размера на възнагражденията на горните лица и тяхното отчитане 

се прилагат Разясненията към Методиката за определяне, изплащане и възстановяване 

на разходите за възнаграждения на   служителите в администрацията на централните и 

териториалните органи на изпълнителната власт, администрацията на органите на 

местното самоуправление и администрацията на органите на съдебната власт за 

управление и изпълнение  на проекти и за участие в оценка на проектни предложения 

по оперативните     програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния 

фонд на Европейския съюз (Приложение И към настоящите изисквания) или други 

правила, които ги изменят или отменят. 

 

В случаите, когато за управлението и/или изпълнението на проекта се наемат лица, 

които не  попадат в обхвата на чл.2 от Приложението към чл.4, ал.8 от ПМС 62, 

размерът на възнагражденията им се определя по реда на ЗОП.   

 

Прилагането на горните изисквания се проверява преди възстановяване на 

горепосочените разходи. 

 

4.3.3 Период на допустимост на разходите 

Всички разходи трябва да бъдат извършени след датата на влизане в сила на заповедта 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и до изтичане на срока за 

изпълнение на проекта, с изключение на разходите за одит. Разходите за одит трябва да 

са действително извършени и платени не по-късно от крайния срок определен за 

подаване на финалния отчет по проекта. 

Всички разходо-оправдателни документи, свързани с изпълнението на допустимите по 

проекта дейности, следва да бъдат издадени по време на изпълнение на проекта. 

Плащанията по тези документи могат да бъдат извършени и след края на проекта, но не 

по-късно от крайния срок, определен за представяне на финалния отчет за изпълнение 

на дейностите по проекта. Изключение се допуска само за разходо-оправдателните 



 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейки фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във Вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 
 

 21 

документи, свързани с разходите за одит по проекта. Разходо-оправдателните 

документи за одит по проекта могат да бъдат издадени както по време  на изпълнение 

на проекта, така и след изтичане срока на проекта, но задължително до крайния срок за 

подаване на финалния отчет, като същото условие важи и за извършване на плащанията 

по тях. 

4.4 Недопустими разходи  

4.4.1 Общи недопустими разходи 

Независимо от гореизброените условия за допустимост на разходите, за недопустими 

ще се считат всички разходи, които са в противоречие с правилата за Структурните 

фондове на ЕС (Регламент (ЕО) №1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета 

относно Европейския фонд за регионално развитие и за отмяна на Регламент (ЕО) 

№1783/1999, Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета относно определянето на общи 

разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и 

Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999, националните правила 

за допустимост на разходите на оперативните програми (приети с ПМС № 

62/21.03.2007 за приемане на национални правила за допустимост на разходите по 

оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд 

на Европейския съюз за финансовата рамка 2007-2013 и, ПМС №236/27.09.2007 г. на 

МС за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 

2013  

 

4.4.2 Специфични недопустими разходи  

В допълнение към общите недопустими разходи съгласно приложимото 

законодателство, по настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна 

помощ за недопустими се считат и следните разходи: 

 разходи за оборудване втора употреба; 

 принос в натура; 

 разходи за възстановим ДДС; 

 разходи за покриване на възможни бъдещи загуби или дългове; 

 глоби, имуществени санкции и разходи по правни спорове; 

 всички разходи, които не попадат в обхвата на допустимите дейности по 

настоящата процедура; 

 разходи, които не съответстват на правилата за избягване на двойно 

финансиране. 
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Договарящият орган може да нанесе корекции както във формуляра за кандидатстване, 

така и в бюджета на проекта във връзка с установени в процеса на оценката 

недопустими дейности и разходи. 

 

4.5  Правило за произход на придобиваните дълготрайни активи 

По настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

няма ограничения за произхода на придобиваните дълготрайни активи.   

 

5. НАЧИН ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

5.1 Документи за кандидатстване 

 

Формуляр за кандидатстване   

 

Кандидатът, който участва в процедурата на директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ следва да използва Формуляра на кандидатстване, приложен към 

настоящите Изисквания за проектното предложение (Приложение А) и съответните 

приложения. Кандидатът трябва точно да се придържа към Формуляра за 

кандидатстване и да попълни разделите последователно, както и да попълни 

приложенията към Изискванията за проектното предложение.  

 

Кандидатите трябва да представят Формуляра на кандидатстване и 

приложенията на български език. 

 

Формулярът за кандидатстване трябва да бъде попълнен максимално ясно и точно, така 

че да може да бъде оценен правилно. Кандидатът трябва да опише подробно как 

предвижда да постигне целите на проекта, да допринесе за постигане целите на  

процедурата и какви ще бъдат ползите от него и как проектът съответства на целите на 

оперативната програма.  

 

Формулярът за кандидатстване трябва да бъде попълнен печатно. 

 

Всякакви грешки или несъответствия, допуснати при попълване на Формуляра за 

кандидатстване могат да доведат до препоръки за преработване на проектното 

предложение с оглед неговото подобряване и постигане на съответствие с критериите 

за оценка. 
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От страна на Договарящия орган могат да бъдат поискани пояснения по представените 

документи. 

 

При непълноти и неточности, проектното предложение ще бъде връщано за допълване 

и преработване от страна на кандидата. 

 

ВАЖНО! 

Обърнете внимание, че към момента на кандидатстване се подават само посочените за 

попълване приложения в т. 5.2. от Изискванията за проектното предложение. Поради 

това е важно тези документи да съдържат ЦЯЛАТА необходима информация.  

Кандидатът по процедурата на директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ следва да представи следните основни и придружителни документи: 

 

5.2. Списък на документите за кандидатстване 

 

1) Основни документи: 

a) Формуляр за кандидатстване – Приложение А към Изискванията за проектното 

предложение, включително електронно копие - подписан от законния представител на 

кандидата или от надлежно оправомощено от него лице;  

б) Бюджет на проекта – Приложение Б към Изискванията за проектното предложение, 

включително електронно копие (включва 2 работни листа: работен лист 1 „Общи 

допустими разходи” и работен лист 2 „Източници на финансиране”). 

Кандидатът изготвя цялостен бюджет на проектното предложение съобразно 

приложения образец. Бюджетът представлява както предварителна оценка на 

очакваните разходи, така и максимален размер на „допустимите разходи”.   

 

2) Придружителни документи: 

а)  Предпроектно проучване –  на електронен носител и копие на хартиен носител; 

Предпроектното проучване следва да съответства на изискванията, посочени в т. 4.2.3 

от настоящите Изисквания; 

б) Анализ „Разходи – ползи“ –  на електронен носител и копие на хартиен носител;. 

Анализът следва да съответства на изискванията, посочени в т. 4.2.3 от настоящите 

Изисквания за проектното предложение; 

в) Приемо-предавателните протоколи, съставени в рамките договор BG161PO001/2.3-

01/2010/001-U-10 (за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,Избор на консултант 

за извършване на предпроектно проучване за междусистемна газова връзка България – 
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Сърбия на българска територия”), от които да е видно, че предпроектното проучване и 

анализ „Разходи-Ползи“ са в съответствие с изискванията на Възложителя  съгласно 

сключения договор и приложенията му, включително и   с техническото задание –  

заверено копие; 

По своя преценка кандидатът може да представи и други документи, съставени в 

рамките договор BG161PO001/2.3-01/2010/001-U-10, удостоверяващи горните 

обстоятелства–  заверено копие. 

г)  Декларация относно статута по ЗДДС, попълнена по образец (Приложение Е) – 

оригинал; 

д) Други документи по преценка на кандидата, демонстриращи степента на готовност 

за изпълнение на проекта; 

е) Документ за оправомощаване, в случаите, когато Формулярът за кандидатстване се 

подписва от лице, различно от законния представител на кандидата – оригинал или 

заверено копие; 

 

5.3 Къде и как се подава проектното предложение  

Проектното предложение следва да се подаде до Управляващия орган на ОП „Развитие 

на конкурентоспособността на Българската икономика“ 2007–2013 г.в запечатан плик с 

препоръчана поща, по куриер или да бъде подадено на ръка  на следния адрес: 

 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”  

Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на Българската икономика“ 2007–2013 г. 

гр. София, ул. „Шести септември” № 21    

 

Всички документи следва да бъдат представени в 1 оригинал и 2 копия. Формулярът 

за кандидатстване и бюджетът трябва да бъдат представени и на електронен носител. 

Електронното копие трябва да бъде попълнено в Word/Excel, а не сканирано. 

Електронният и хартиеният носител на проектното предложение трябва да бъдат 

изцяло идентични. В случай, че електронният и хартиеният носител се различават, за 

валиден се счита хартиеният. Всеки лист, съдържащ се в проектното предложение, 

задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно приложения списък на 

документите, съдържащи се в проектното предложение.                                                                          

 

Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: 
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- Наименование, БУЛСТАТ/ЕИК, адрес, телефон, факс и електронен адрес на 

кандидата.  

- За участие в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ: 

BG161PO003-2.3.03  „Изграждане на междусистемна газова връзка България – 

Сърбия” по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика“ 2007-2013 г.;  

 

Указаният по-горе набор от документи трябва да бъде опакован надеждно. 

При подаване на проектното предложение, кандидатът ще получи входящ номер. 

 

5.4. Предоставяне на допълнителна информация 

Въпроси на конкретния бенефициент се задават в писмена форма, като писмото се 

завежда с номер в деловодството на Министерство на икономиката, енергетиката и 

туризма на следния адрес: 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”  

София, ул. „Шести Септември” № 21 

На вниманието на ръководителя на Управляващия орган 

 

6. ПРОЦЕДУРА НА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  

Процедурата се извършва на следните етапи: 

(1) Подготовка и одобрение от Договарящия орган на изисквания за проектното 

предложение и предоставяне на кандидата на тези изисквания заедно с покана за 

представяне на проектно предложение; 

(2) Представяне на проектно предложение от кандидата в съответствие с 

изискванията; 

(3) Оценка на полученото проектно предложение; 

(4) Решение на ръководителя на договарящия орган (ДО) за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ в случай на съответствие на проектното 

предложение с одобрените изисквания; 

(5) Издаване на заповед за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ. 

 

6.1. Оценяване на проектното предложение 
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Проектното предложение, получено в срок, се оценява в съответствие с критериите, 

описани в Изискванията за проектното предложение. Процеса на оценка се 

документира в доклад.  

Проектното предложение се оценява съответствие с критериите за оценка, посочени в 

таблицата в т. 6.2. по-долу. 

По време на оценката от кандидата могат да бъдат изискани допълнителни документи и 

писмени разяснения по представеното проектно предложение, които следва да бъдат 

представени в указания в искането за документи и/или разяснения срок.  

В случай на установени неточности и непълноти при оценката на проектното 

предложение, то може да бъде връщано мотивирано на бенефициента по реда на чл. 34, 

ал. 6 от ПМС № 121/2007 с оглед на оформянето му в изисквания вид. 

В процеса на оценката, от кандидата може да се изисква изменение на някои аспекти от 

представеното проектно предложение. 

В хода на оценката, при необходимост може да бъде изискана допълнителна 

информация от компетентни органи във връзка с оценката на проектното предложение 

или отделни негови аспекти. Кореспонденцията в тази връзка се изпраща за 

информация и до кандидата.  

По преценка на Договарящия орган може да бъде организирана консултативна среща за 

разясняване на възникнали въпроси. В случай, че кандидатът откаже да въведе 

поисканите промени и/или в представените документи не е отразил правилно 

коментарите, проектното предложение може да бъде отхвърлено. 

 

6.2 Критерии за оценка на проектното предложение 

Критериите за оценка на проектното предложение  по процедурата са подробно указани 

в Приложение Д „Методология за оценка” към настоящите Изисквания. 

 

Оценката се извършва по следните критерии: 

 

№ Критерий Да Не 

1. 1 Формулярът за кандидатстване е попълнен и представен в 

съответствие с образеца, публикуван с настоящите Изисквания и е 

надлежно подписан и подпечатан. 

  

2. 2 Кандидатът е попълнил и представил всички документи съгласно 

образците, приложени към настоящите Изисквания. 

  

3.  Кандидатът е допустим бенефициент по процедурата.    
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4.  Проектът се предвижда да бъде осъществен в съответствие с 

посочения териториален обхват за операцията. 

  

5.  Продължителността на проекта е в съответствие с настоящите 

Изисквания. 

  

6.  Предвидените за финансиране дейности са допустими съгласно 

настоящите Изисквания. 

  

7.  Проектът допринася за постигането на целите на операцията и на 

конкретните цели, определени по настоящата процедура, както и на 

целите на оперативната програма. 

  

8.  Проектното предложение е в съответствие с хоризонталните 

политики на ЕС. 

  

9.  Индикаторите за мониторинг на изпълнението и резултатите са 

ясно дефинирани и остойностени и са съобразени с изискванията за 

проектното предложение.  

  

10.  В проектното предложение са описани начините, чрез които се 

планира да бъде осигурена устойчивостта на от изпълнението на 

проекта. 

  

11.  Дейностите по проекта са ясно и правилно идентифицирани и 

графикът за изпълнение е реалистично планиран.  

  

12. 2 Предвиденият принос на ЕС съответства на резултатите от 

финансовия анализ и на правилата за проекти генериращи приходи. 

  

13. 2 Кандидатът не е получил финансиране в противоречие с правилата 

за избягване на двойно финансиране. 

  

14. 3 Бюджетът на проекта е ясно разписан и е в съответствие със 

заложените дейности.  

  

15.  Предвидените за финансиране разходи са допустими съгласно 

настоящите Изисквания. 

  

16.  Предложените преки разходи за реализацията на проекта са 

реалистични и необходими.  

  

17.  Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ е в 

съответствие с максималните размери, указани в настоящите 

Изисквания 

  

18.  Размерът на разходите за закупуване на земя  са не повече от 10 % 

от общите допустими разходи на проекта. 

  

19. 3 Кандидатът е предвидил механизми, позволяващи мониторинг и 

текущ контрол на изпълнението на проекта и своевременното 

предприемане на корективни мерки. 
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20.  Общата стойност на разходите за организация и управление не 

следва да надхвърлят 10 % от стойността на преките допустими 

разходи по проекта. 

  

21. 3 Кандидатът е предвидил дейности по извършване на независим 

одит на проекта 

  

22. 3 Предвидени са дейности за визуализация и публичност, в 

съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1828/2006 

  

 

В резултат от оценката на проектното предложение, Договарящият орган си запазва 

правото да отстрани заложени от кандидата дейности, в случаите, когато те са свързани 

с недопустими или необосновани разходи. Договарящият орган си запазва правото да 

намали бюджета на проекта в случаите, в които разходите са недопустими или 

необосновани. 

 

ВАЖНО! 

След приключване на оценката кандидатът ще бъде уведомен чрез публикуване на 

резултатите от оценката на интернет страницата на Управляващия орган: 
http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=12 

Кандидатът може да подаде писмени възражения срещу предложението за отхвърляне на 

проектното предложение пред Ръководителя на Договарящия орган в срок до 5 

работни дни от деня, следващ датата на публикуване на информацията. 

 

 

6.3 Решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и издаване на 

заповед за предоставяне на помощта  

В срок до 10 работни дни след като получи доклада от оценката, Ръководителят на 

Договарящия орган взема мотивирано решение за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по предложения проект или за отхвърляне на проектното 

предложение. 

Конкретният бенефициент ще бъде уведомен писмено относно решението на 

Договарящия орган във връзка с проектното предложение в срок 15 работни дни от 

издаването на решението.  

Решение за отхвърляне на дадено проектно предложение или за неотпускане на 

безвъзмездна финансова помощ може да се вземе на следните основания: 
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 Ако кандидатът не представи изисканата информация и/или документи в 

указания срок или в процеса на разяснения и корекции пропуските не могат да 

бъдат отстранени; 

 В случай, че кандидатът откаже да въведе поисканите промени и/или в 

представените документи не е отразил правилно коментарите.  

 Кандидатът не отговаря на условията за допустимост. 

В случай на решение за одобряване на проектно предложение в писменото 

уведомление Договарящият орган информира кандидата за необходимостта от 

представяне на: Декларация за нередности (Приложение Ж); 

Съгласно чл. 31, ал. 1 от ПМС № 121/2007 г., Ръководителят на Договарящия орган 

взема мотивирано решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

ако преди момента на издаването на заповедта за предоставяне на безвъзмездна помощ: 

 кандидатът откаже да му бъде предоставена помощта; 

 се установи наличие на двойно финансиране на проекта или на дейности от 

него; 

 се установи несъответствие с друго изискване за допустимост, посочено в 

настоящите Изисквания.  

В срок до 15 работни дни след влизането в сила на решението за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, Договарящият орган изготвя, а Ръководителят на 

Договарящия орган подписва заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ. 

До 15 работни дни от датата на издаване на заповедта за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, Договарящият орган публикува на интернет страницата си и на 

страницата на Единния информационен портал информация за наименованието и 

седалището на бенефициента, мястото на изпълнение на проекта, наименованието на 

проекта, общия бюджет и размера на предоставената финансова помощ, 

продължителността на проекта, основните дейности и индикаторите.  

 

 

7. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ  

  

Правата и задълженията, които възникват за бенефициент, са описани в приложените 

Заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (Приложение Г) и Общи 

условия (Приложение В). В процеса на изпълнение на проектите, бенефициентът 

следва да се придържа към правилата и процедурите, описани в Оперативно 

ръководство за изпълнение на заповедта за предоставяне на безвъзмездна 
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финансова помощ по операцията, което ще бъде разработено за целите на настоящата 

процедура. 

 

Всички дейности по проекта следва да бъдат изпълнени в рамките на срока за 

изпълнение на проекта, с изключение на дейностите, свързани с одита на проекта, 

които могат да бъдат извършвани и след изтичане на срока на изпълнение на проекта, 

но не по-късно от крайния срок за представяне на финалния отчет.   

 

7.1 Специфични условия за изпълнението на проекта  

Правата и задълженията по заповедта не могат да бъдат прехвърляни или възлагани на 

трето лице без предварително писмено одобрение от Договарящия орган. В случай на 

нарушение на това условие, средствата, получени като безвъзмездна финансова помощ, 

се възстановяват от бенефициента в пълния им размер.   

 

Всички допустими разходи (надлежно доказани със съответната фактура или друг 

разходооправдателен документ с еквивалентна доказателствена стойност) могат да 

бъдат представени за плащане само веднъж – т.е. разходите, за които е поискана 

безвъзмездна финансова помощ, не могат да бъдат  предоставяни за плащане към други 

източници.   

 

Бенефициентът е задължен да докладва и отчита изпълнението на проекта в 

съответните отчетни форми/формати и документи, приложими към настоящата 

процедура и заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

 

Бенефициентът е задължен да осигури директен достъп на представители на 

Договарящия орган или други одитиращи институции, да извършат проверка на място 

на резултатите от изпълнението на проекта.   

 

Бенефициентът е необходимо да поддържа отделни сметки и счетоводна документация 

за допустимите разходи по проекта и използването на средствата от безвъзмездната 

финансова помощ.  

 

В съответствие с Указания на Министъра на финансите (№ 91-00-502/27.08.2007 г.) 

относно третиране на данък върху добавена стойност като допустим разход при 

изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, издадени на основание §6 от 

Преходните и заключителни разпоредби на ПМС №62/21.03.2007г. за приемане на 

национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, 

съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, 
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Бенефициентите са отговорни за администриране на процеса на определяне на данък 

върху добавената стойност като допустим разход. ПМС № 62/21.03.2007 г. въвежда 

понятието „възстановим данък добавена стойност” и го определя като недопустим 

разход за съфинансиране от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. 

Бенефициентът ще следва Указанията на министъра на финансите (Приложение З) към 

настоящите Изисквания за проекта за определянето на ДДС като възстановим и като 

невъзстановим (допустим разход), за оформянето на Искането за плащане, за 

документалната отчетност, както и всички други свои задължения по Указанията във 

връзка с получаване на средства от Договарящия орган. 

 

Бенефициентът е задължен да пази всички документи, свързани с проекта до 31.12.2020 

г. в съответствие с чл. 89 (3) и чл. 90 (1) от Регламент на Съвета № 1083/ 2006. 

 

7.2 Окончателен размер на безвъзмездната финансова помощ 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ задължително се фиксира в 

заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Той се базира на 

бюджета, който е предварителна оценка на размера на допустимите разходи, 

необходими за изпълнението на проекта. Фиксираният в заповедта размер на 

безвъзмездната финансова помощ става окончателен едва след приключване и 

одобряване от УО на всички допустими дейности по проекта и свързаните с тях 

действително извършени разходи, надлежно удостоверени със съответните подкрепящи 

документи. 

 

7.3 Невъзможност да се изпълнят целите на проекта  

Ако бенефициентът не може да изпълни дейностите, заложени в заповедта, или ги 

изпълни частично, Договарящият орган има правото да не извърши плащанията 

(цялостно или частично), в зависимост от изпълнението на задълженията от страна на 

бенефициента.  

 

7.4 Промени в заповедта и бюджета  

Изменение на заповедта за безвъзмездна финансова помощ се извършва чрез издаване 

на заповед за изменение.  

В случаите, когато промяната в бюджета или описанието на проекта не засяга 

основната цел на проекта, а финансовият ефект от промяната се ограничава до 

прехвърляне на средства: 

- в рамките на един бюджетен раздел, или 
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- от един бюджетен раздел в друг, в размер по-малък от 15% от одобрената 

стойност на бюджетните раздели (както на отдаващия, така и на приемащия),  

Бенефициентът има право да приложи изменението, за което уведомява писмено 

Договарящия орган.  

Задължително се изисква издаване на заповед за изменение при промяна в бюджетни 

раздели, водеща до увеличаване или намаляване с повече от 15 % на одобрените в 

бюджета стойности. 

Недопустими са промени в бюджета, водещи до: 

 увеличаване на първоначално одобрения процент и размер на безвъзмездната 

финансова помощ по Заповедта и/или; 

 превишаване на средствата по бюджетни раздели/пера, за които има нормативно 

определен процент; 

 прехвърляне на средства в раздела за разходи за организация и управление. 

 

7.5 Наблюдение на изпълнението на проекта и постигане на заложените резултати 

Съгласно правилата на Регламент 1083/2006 (чл. 60(b)) и 1828/2006 (чл. 13(2)), 

Управляващият орган следва да извършва проверки за удостоверяване на 

административните, финансовите, техническите и физическите аспекти на проекта. 

Проверките могат да бъдат както административни – проверка на документи, 

предоставени за възстановяване на разходи, така и проверки на място за изпълнение на 

дейностите, заложени по проекта.  

 

7.6 Отчитане на проекта 

Бенефициентът трябва да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, 

отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща система за документация 

и счетоводно отчитане. С всяко искане за междинно плащане, в хода на изпълнение на 

проекта, бенефициентът е задължен да изготви и представи на Договарящия орган 

междинен технически и финансов отчети, които да съдържат необходимите 

приложения с пълна информация за всички аспекти на изпълнението за отчетния 

период. При приключването на дейностите по проекта, бенефициентът е задължен да 

изготви и представи на Договарящия орган финален отчет относно изпълнението и 

постигнатите резултати от дейностите по проекта. Този отчет трябва да посочва и 

постигането на резултатите и целите на проекта чрез предварително зададените 

индикатори, както и да показва реалното изпълнение на заложените стойности на 

индикаторите. Отчетът трябва да описва и основните проблеми, възникнали по време 

на изпълнението на проекта, както и как тези проблеми са били решени или причините 

за това да не бъдат преодолени. В случай, че не са постигнати резултатите от проекта 
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или предварително зададените стойности на индикаторите, трябва да бъде 

предоставено подробно обяснение за причините.  

 

Допълнително, в хода на изпълнение на проекта Ръководителят на Договарящия орган, 

може да изиска от бенефициента да предостави доклади и/или допълнителна 

информация относно напредъка, постигнат по проекта. 

 

Всички писмени инструкции и указания на Ръководителя на Договарящия орган, 

свързани с изпълнението на проекта, включително такива, предоставяни след влизането 

в сила на заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, имат 

задължителен характер за бенефициента по настоящата процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 

 

 

 

7.7 Плащания  

По настоящата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

се предвиждат 3 варианта на плащане, както следва:  

 

Вариант 1 (с авансово плащане, междинно/и и окончателно плащания): 

Бенефициентът по настоящата процедура има право да получат авансово плащане като 

представи пред Договарящия орган искане за плащане.  Авансовото плащане може да 

бъде в размер до 10% от общия размер на безвъзмездната финансова помощ. След 

представяне на необходимите документи, Договарящият орган превежда размера на 

авансовото плащане по банкова сметка на бенефициента, открита за целите на проекта. 

Бенефициентът може да използва средствата по тази сметка, съгласно условията, 

определени в договора за откриването й. Той има право да поиска междинно плащане 

при реално извършени и платени разходи и след одобрение на междинен технически и 

финансов отчет. За да получи исканата сума, бенефициентът трябва да представи 

документи, които удостоверяват изразходването на средствата. Документите се 

проверяват, разходите се верифицират и на бенефициента се изплаща тази част от 

изразходваните средства, която отговаря на процента на безвъзмездна финансова 

помощ, Съгласно заповедта. Общият размер на авансовото и междинните плащания 

не може да надхвърля 90% от стойността на безвъзмездната финансова помощ. 

Размерът на финалното плащане се изчислява след приключване на проекта, 

одобряване на финалните технически и финансов отчет, като се приспаднат сумите по 

отпуснатите авансови и междинни плащания.  
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Заявяването на авансово плащане от страна на бенефициента не е задължително.  

 

Вариант 2 (само междинни плащания и окончателно плащане):  

В този случай, бенефициентът първоначално заплаща всички разходи по изпълнение на 

проекта за определен период. За да получи исканата сума за междинно плащане, 

бенефициентът трябва да представи документи, които удостоверяват изразходването на 

средствата. Документите се проверяват, разходите се верифицират и на Бенефициента 

се изплаща тази част от изразходваните средства, която отговаря на процента на 

безвъзмездна финансова помощ, посочена в заповедта. Общият размер на междинните 

плащания не може да надхвърля 90% от стойността на безвъзмездната финансова 

помощ. Размерът на окончателното плащане се изчислява след приключване на 

проекта, одобряване на финалните технически и финансов отчет, като се приспаднат 

сумите по отпуснатите междинни плащания.  

 

 

 

Вариант 3 (само окончателно плащане):   

 

Окончателно  плащане в размер на общата стойност на безвъзмездната помощ, 

изчислена като се приложи процента, посочен в заповедта за отпускане на 

безвъзмездната помощ, към сертифицирани от Договарящия орган разходи.   

 

7.8 Мерки за информираност и публичност 

Бенефициентът трябва да прилага подходящи мерки за публичност и информираност, 

съгласно правилата на Регламент на ЕК 1828/2006 относно общите правила за 

приложение на регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално 

развитие.  

 

Бенефициентът е длъжен да упомене финансовия принос на Европейския фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 в информацията, 

изготвяна и предоставяна във връзка с изпълнението на проекта, във всички отчети за 

изпълнение на заповедта (междинни и окончателен), както и във всички други 

документи, отнасящи се до изпълнението на дадена дейност по проекта. Във всички 

обяви и публикации, свързани с изпълнението на проекта, бенефициентът е длъжен да 

оповести, че проектът е получил финансиране от ЕФРР чрез Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. 
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Бенефициентът и длъжен да информира обществеността относно помощта, получена от 

европейските фондове, като изпълнят по-долу изброените мерки. Бенефициентът е 

длъжен да постави постоянна обяснителна табела на видимо място и със значителен 

размер, не по-късно от 6 месеца след приключване на дейностите, ако изпълняваният 

проект отговаря на следните условия: 

а) Общото публично съфинансиране на дейността надвишава 500 000 евро; 

б) Дейността се състои от покупка на физически обект (материален актив) или 

финансира инфраструктурни или строителни дейности.  

 

Бенефициентът трябва по време на изпълнението на проекта да постави временна 

табела (билборд) на мястото на всяка дейност, която отговаря на следните условия: 

а) общото публично съфинансиране на дейността надвишава 500 000 евро; 

б) операцията включва финансиране на инфраструктура или на строителни 

дейности.  

 

Временната и постоянната табела трябва да указват вида и името на дейността (тази 

информация не трябва да заема повече от 25% от табелата), както и информация за: 

а) емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти, 

установени в приложение I от Регламент (ЕО) 1828/2006 на ЕК и името на ЕС; 

 б) както и името и логото на ОП „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007-2013, заедно с думите „Конкурентна България“; 

в) името на финансиращия фонд (в случая Европейски фонд за регионално 

развитие); 

г) изявлението, избрано от УО, подчертаващо получената добавена стойност от 

интервенцията на Общността: „Инвестираме във вашето бъдеще“/ “Investing in 

your future”; 

д) логото на Националната стратегическа референтна рамка /НСРР/. 

 

Средствата за визуализация на проекта (табели, стикери, съобщения в пресата и 

др.) трябва да съдържат горепосочените елементи, освен ако в Регламент (ЕО) 

1828/2006 не е предвидено друго. 

 

Неспазването на правилата за визуализация може да доведе до непризнаване на 

част или на цялата стойност на извършените по проекта разходи. 
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7. СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА  

 

1. Формуляр за кандидатстване – Приложение А;  

2. Бюджет на проекта – Приложение Б: Работен лист 1 „Общи допустими 

разходи”  и Работен лист 2 „Източници на финансиране”;   

3. Общи условия за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и 

изпълнение на проекти по процедурата - Приложение В;   

4. Заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - Приложение Г;  

5. Методология за оценка – Приложение Д; 

6. Декларация относно статута по ЗДДС – Приложение Е;    

7. Декларация за нередности – Приложение Ж;   

8. Указания на Министъра на финансите (№91-00-502/27.08.2007 г.) относно 

третиране на данък върху добавена стойност като допустим разход при 

изпълнение на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз  – Приложение 

З. 

9. Разясненията към Методиката за определяне, изплащане и възстановяване на 

разходите за възнаграждения на    служителите в администрацията на централните 

и териториалните органи на изпълнителната власт, администрацията на органите 

на местното самоуправление и администрацията на органите на съдебната власт за 

управление и изпълнение   на проекти и за участие в оценка на проектни 

предложения по оперативните     програми, съфинансирани от Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз – Приложение И. 

10. Общи указания за Анализа на разходите и ползите за проекти, подкрепяни от 

Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие в периода 2007-

2013 г. – Приложение Й 

11. Инструкция на Сертифициращия орган във връзка с проекти генериращи приходи 

– Приложение К; 

12. Общи насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от 

Регламент №1605/2002 г. и за спазване принципа на безпристрастност и 

независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от 

Структурните и Кохезионния фондове на ЕС– Приложение Л; 

 


