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I. Критерии за оценка на административното съответствие и допустимостта на проектните предложения по 

процедурата 

 

1.1 Критерии за оценка на административното съответствие на проектните предложения по процедурата, подадени по 

електронен път.  

 

№ Критерии: ДА НЕ Н/П 

1.  

Проектното предложение е подадено по електронен път чрез Модула за електронни услуги 

на ИСУН съгласно утвърдения образец на Формуляра за кандидатстване (Приложение А 

към Насоките за кандидатстване, включващо Раздел А, Б и В). 

   

2.  
Проектното предложение е подписано с електронен подпис по начина, указан в Насоките 

за кандидатстване. 
   

3.  

Попълнени са всички релевантни за процедурата раздели на Формуляра за кандидатстване 

и е приложена, попълнена, подписана и датирана Декларацията по Раздел III към 

Раздел Б от Формуляра за кандидатстване, оформена съгласно изискванията на Насоките 

за кандидатстване. 

   

4.  Проектното предложение е на български език.     

5.  
Бюджетът (Раздел В от Формуляра за кандидатстване) е представен съгласно изисквания 

формат, и стойностите са представени в лева.  
   

6.  

Декларацията по чл. 7, ал. 7, т. 1 от на ПМС № 121/31.05.2007 – Приложение А1 към 

Насоките за кандидатстване, е попълнена и подписана с универсален електронен подпис от 

всички лица, овластени да представляват кандидата (независимо от това дали заедно и/или 

поотделно, и/или по друг начин).  

   

7.  

Декларацията за липса на конфликт на интереси – Приложение А2 към Насоките за 

кандидатстване, е попълнена и подписана с универсален електронен подпис от всяко от 

лицата, които са овластени да представляват кандидата съгласно документа за 

създаване/учредителния акт (когато кандидатът е бюджетно предприятие съгласно §1, 

т.1 от Закона за счетоводството). 
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8.  

Декларацията за разграничаване на неикономическата от икономическата дейност на 

кандидата – Приложение А3 към Насоките за кандидатстване е  попълнена и подписана с 

универсален електронен подпис от лице, с право да представлява кандидата. В случаите, 

когато кандидатът се представлява заедно от няколко лица, се попълват данните и 

Декларацията се подписва с универсален електронен подпис от всеки един от тях или от 

този от тях, който е оправомощен с нотариално заверено пълномощно от останалите 

представляващи лица. 

   

9.  

Приложено е Удостоверение за актуално състояние на кандидата, издадено от 

съответния съд не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на проектното 

предложение – сканирано копие, подписано с универсален електронен подпис от 

кандидата (когато кандидатът е юридическо лице с нестопанска цел). 

   

10.  
Приложен е устав или учредителен акт, от който да е видна основната дейност на 

кандидата – сканирано копие (когато кандидатът е юридическо лице с нестопанска 

цел); 

   

11.  
Представен е акт за създаване и документ, удостоверяващ представителната власт на 

лицето/ата, овластено да представлява съответния кандидат (приложимо за всички 

кандидати с изключение на юридическите лица с нестопанска цел) - сканирано копие.  

   

12.  

Приложен е устройствен правилник или друг правилник за дейността, устав или други 

правила уреждащи осъществяваните дейности и начина на финансирането им (приложимо 

за академични специализирани звена на БАН и експериментална лаборатория и 

изследователски институт по смисъла на  чл. 60 от Закона за администрацията) – 

сканирано копие. 

   

13.  

Документ, предоставен от  Национална агенция за оценяване и акредитация за 

установяване на последната валидна оценка за акредитация, (приложим само за висшите 

училища/факултети към висши училища съгласно Закона за висшето образование) – 

сканирано копие. 
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14.  

Приложени са най-малко две извлечения от каталози на производители/ доставчици и/или 

проучвания в интернет
1
 за всяко предвидено за закупуване оборудване. При липса на 

повече от един доставчик/производител на съответното оборудване е допустимо 

представянето само на един документ с цена от доставчик/производител като посочената 

липса следва да бъде надлежно обоснована във Формуляра за кандидатстване, раздел Б, II, 

т. 2  – сканирано копие.  

   

15.  

Приложено е нотариално заверено пълномощно, оправомощаващо едно от 

представляващите кандидата лица да подпише с универсален електронен подпис 

проектното предложение и Декларацията за разграничаване на неикономическата от 

икономическата дейност на кандидата (Приложение А3)  – сканирано копие (приложимо 

в случаите, в които кандидатът се представлява заедно от повече от едно лице).  

   

16.  

Кандидатът е подал само едно проектно предложение по настоящата процедура 

(неприложимо по отношение на висшите училища, чиито факултети и действащите към 

факултетите обслужващи звена (по смисъла на чл. 25, ал. 3 от Закона за висшето 

образование) могат да кандидатстват чрез висшите училища, към които са създадени).  

   

 

 

                                                
1
 В случай, че документите са представени на чужд език, то те задължително следва да бъдат придружени от сканирано копие на превода на 

български език, заверен от кандидата с подпис, печат и думите „Вярно с оригинала”. 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 
Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 
 

 5 

1.2 Критерии за оценка на административното съответствие на проектните предложения по процедурата, подадени на 

хартиен носител.   

 

 Критерии: ДА НЕ Н/П 

1.  
Проектното предложение е подадено съгласно утвърдения образец на Формуляра за 

кандидатстване (Приложение А към Насоките за кандидатстване, включващо Раздел А, Б и 

В), одобрен по настоящата процедура. 

   

2.  
Попълнени са всички релевантни за процедурата раздели на Формуляра за кандидатстване и 

е приложена и подписана Декларацията по Раздел III към Раздел Б от Формуляра за 

кандидатстване, оформена съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване. 

   

3.  
Проектното предложение е подписано по начина, указан в Насоките за кандидатстване. 

 
   

4.  Проектното предложение е на български език.     

5.  Проектното предложение е подадено в 1 оригинал и 2 копия.    

6.  Проектното предложение е представено и на електронен носител.    

7.  
Бюджетът (Раздел В от Формуляра за кандидатстване) е представен съгласно изисквания 

формат, и стойностите са представени в лева  
   

8.  

Декларацията по чл. 7, ал. 7, т. 1 от на ПМС № 121/31.05.2007 – Приложение А1 към 

Насоките за кандидатстване, е попълнена и подписана от всички лица, овластени да 

представляват кандидата (независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг 

начин) (в случаите, когато кандидатът не е  бюджетно предприятие съгласно § 1, т. 1 от 

Закона за счетоводството
2
)- оригинал.  

   

                                                
2 По смисъла на § 1, т. 1 от Закона за счетоводството „бюджетни предприятия са държавните и общинските органи, техните структурни единици и всички 

икономически обособени лица, прилагащи бюджети, бюджетни сметки, извънбюджетни сметки и фондове по смисъла на Закона за устройството на държавния 

бюджет и Закона за общинските бюджети, както и държавните фондове и институции по задължителното обществено, здравно и друго осигуряване, държавните 
висши училища, Българска академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио и други лица и структурни единици, чиито 

сметки и операции се включват от Министерството на финансите в консолидираната фискална програма”. 
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9.  

Декларацията за липса на конфликт на интереси – Приложение А2 към Насоките за 

кандидатстване, е попълнена и подписана от всяко от лицата, които са овластени да 

представляват кандидата съгласно документа за създаване/учредителния акт (когато 

кандидатът е бюджетно предприятие съгласно §1, т.1 от Закона за счетоводството). 

   

10.  

Декларацията за разграничаване на неикономическата от икономическата дейност на 

кандидата – Приложение А3 към Насоките за кандидатстване е  попълнена и подписана от 

лице, с право да представлява кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява 

заедно от няколко лица, се попълват данните и Декларацията се подписва от всеки един от 

тях или от този от тях, който е оправомощен с нотариално заверено пълномощно от 

останалите представляващи лица – оригинал. 

   

11.  

Приложено е Удостоверение за актуално състояние на кандидата, издадено от съответния 

съд не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на проектното предложение – копие, 

заверено от кандидата (когато кандидатът е юридическо лице с нестопанска цел). 

 

   

12.  

Приложен е устав или учредителен акт, от който да е видна основната дейност на 

кандидата – копие, заверено от кандидата (когато кандидатът е юридическо лице с 

нестопанска цел). 

 

   

13.  

Представен е акт за създаване и документ, удостоверяващ представителната власт на 

лицето/ата, овластено да представлява съответния кандидат копие, заверено от кандидата 

(приложимо за всички кандидати с изключение на юридическите лица с нестопанска цел).  

   

14.  

Приложен е устройствен правилник или друг правилник за дейността, устав или други 

правила уреждащи осъществяваните дейности и начина на финансирането им – копие, 

заверено от кандидата (приложимо за академични специализирани звена на БАН и 

експериментална лаборатория и изследователски институт по смисъла на  чл. 60 от 
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Закона за администрацията). 

15.  

Документ, предоставен от  Национална агенция за оценяване и акредитация за установяване 

на последната валидна оценка за акредитация, (приложим само за висшите 

училища/факултети към висши училища съгласно Закона за висшето образование) – копие, 

заверено от кандидата. 

   

16.  

Приложени са най-малко две извлечения от каталози на производители/ доставчици и/или 

проучвания в интернет
3
 за всяко предвидено за закупуване оборудване. При липса на повече 

от един доставчик/производител на съответното оборудване е допустимо представянето само 

на един документ с цена от доставчик/производител, като посочената липса следва да бъде 

надлежно обоснована във Формуляра за кандидатстване, раздел Б, II, т. 2 – копие, заверено 

от кандидата. 

   

17.  

Приложено е нотариално заверено пълномощно, оправомощаващо едно от представляващите 

кандидата лица да подпише проектното предложение и Декларацията за разграничаване на 

неикономическата от икономическата дейност на кандидата (Приложение А3) – копие, 

заверено от кандидата (приложимо в случаите, в които кандидатът се представлява заедно 

от повече от едно лице). 

   

18.  

Кандидатът е подал само едно проектно предложение по настоящата процедура 

(неприложимо по отношение на висшите училища, чиито факултети и действащите към 

факултетите обслужващи звена (по смисъла на чл. 25, ал. 3 от Закона за висшето 

образование) могат да кандидатстват чрез висшите училища, към които са създадени). 

   

 

 

                                                
3
 В случай, че документите са представени на чужд език, то те задължително следва да бъдат придружени от сканирано копие на превода на 

български език, заверено от кандидата с подпис, печат и думите „Вярно с оригинала”. 
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1.3 Критерии за оценка на допустимостта на кандидата  

 

№ Критерии: ДА НЕ 

1.  

Кандидатът е: 

 а) Българско висше училище, получило последна валидна оценка при институционална акредитация от 

6,00 до 10,00 или оценка не по-ниска от "добра" съгласно Глава десета от Закона за висшето образование 

(обн. ДВ бр. 112 от 27.12.1995), в случай, че решението за акредитацията е издадено преди изменението на 

закона, обн., ДВ, бр. 61/2011 г., или 

б) Факултет към българско висше училище, съгласно чл. 26 от Закона за висшето образование, получило 

последна валидна оценка при институционална акредитация от 6,00 до 10,00 или оценка не по-ниска от 

„добра” съгласно Глава десета от Закона за висшето образование
4
 в случай, че решението за акредитацията 

е издадено преди изменението на закона, обн., ДВ, бр. 61/2011 г. или действащите към факултетите 

обслужващи звена (по смисъла на чл. 25, ал. 3 от Закона за висшето образование), или 

в) Институт или академично специализирано звено на Българската академия на науките, или 

г) Експериментална лаборатория и изследователски институт по смисъла на  чл. 60
5
 от Закона за 

администрацията (обн. ДВ, бр.130 от 05.11.1998.), или 

д) Юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирана 

съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ, обн. ДВ, бр. 81 от 06.10.2000г.), което 

разходва имуществото си за развитието и утвърждаването на науката, техниката и технологиите. 

  

                                                
4 Поради липса на самостоятелна правосубектност, Факултетите към Българските висши училища могат да кандидатстват по настоящата процедура единствено 
чрез висшето училище, към което те са създадени; 
5 Съгласно чл. 60 от Закона за администрацията „...Министерски съвет може да създава с постановление на свое подчинение или към министър експериментални 

лаборатории, изследователски институти.”. 
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2. 

Кандидатът е юридическо лице, чиято основна цел е осъществяване на фундаментални изследвания, 

индустриални изследвания и експериментални разработки и разпространението на техните резултати 

посредством преподаване, публикуване или трансфер на технологии. 

  

3.  Кандидатът има седалище в България.   

4.  
Кандидатът е пряко отговорен за изпълнението на дейностите по проекта, а не действа в качеството на 

посредник.  
  

5.  
Кандидатът не е обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение 

на Комисията, с което дадена помощ се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар. 
  

7.  

Кандидатът не  попада, под което и да е от условията, изброени в общите критерии за недопустимост на 

кандидатите в т. 2.1.3 от Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, което е удостоверено с 

приложена и подписана декларация. 
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1.4. Критерии за оценка на допустимостта на дейностите   

 

№ 
Критерии: 

 
ДА НЕ 

1  Продължителността на дейностите по проекта не надхвърля 18 месеца
6
.    

2  

Проектът допринася за развитието на една или повече от следните иновативни области: 

1. Информационни технологии; 

2. Еко и енерго-спестяващи технологии; 

3. Технологии, свързани със здравето. 

  

3  Дейностите по проекта се реализират на територията на Република България.   

4  Дейностите по проекта са в съответствие с допустимите дейности по настоящата процедура.   

5  Проектът не се реализира в партньорство с други предприятия/организации.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 В случай, че продължителността на проекта надхвърля 18 месеца, Оценителната комисия може служебно, след предоставяне на писмено съгласие от кандидата, 

да намали до 18 месеца продължителността на проекта. 
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II. Критерии за техническа и финансова оценка 

 
Критерии за оценка Максимален 

брой точки 

Точка от 

формуляра за 

кандидатстване 

I. Съществуваща база за научни и приложни изследвания на кандидата (Технически и управленски 

капацитет на кандидата) 
10 

ФК, раздел Б, I, 
т. 3, 4, 5, 6 

Кандидатът разполага със съоръжения и оборудване, които обезпечават дейността му и осигуряват 
(опосредстват) осъществяването на научни и приложни изследвания, и 

 

Кандидатът разполага с достатъчно лаборатории, изследователски помещения, административни помещения 
и др. помещения, които обезпечават дейността му и позволяват извършване на изследвания, и 

 

Кандидатът е реализирал две или повече инвестиционни дейности/проекти през последните 3 години, от 

подобно естество, които показват наличието на капацитет за изпълнение на инвестиционни проекти, и 
 

Ръководният персонал на кандидата притежава достатъчно опит в областта на управлението и изпълнението 

на дейности/ проекти, свързани с осъществяване на научни и приложни изследвания.  

4 х 2,5 

 
 

 

 

Изпълнени са 3 от горепосочените критерии. 3 х 2,5  

Изпълнени са 2 от горепосочените критерии. 2 х 2,5  

Изпълнен е 1 от горепосочените критерии. 1  

Не е изпълнен нито един от горепосочените критерии, или представената информация е недостатъчна, за да се 
определи състоянието на базата за научни и приложни изследвания на кандидата.  

0 
 

II. Иновативен капацитет на кандидата и съответствие на проектното предложение със средносрочната 

и/или дългосрочната стратегия за развитие на кандидата 
20 

 

1. Иновативен  капацитет на кандидата 
10 

ФК, раздел Б  

I, т. 3, 5 

Кандидатът има поне 5 години опит в извършването на научни изследвания и разработки, включително в 

съответната иновативна област, за развитието на която ще допринесе настоящият проект и е реализирал поне 
5 проекта, свързани с осъществяването на ИРД с приложен характер и 

 

5 х 2 
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Кандидатът разполага с подходящ екип от хора за осъществяване на ИРД в иновативната сфера, за развитието 

на която ще допринесе настоящият проект, и 

 
Кандидатът има поне 5 години опит в предоставянето на иновативни продукти,процеси, услуги в резултат на 

изпълнение на научно-изследователска и развойна дейност с приложен характер. 

 

Изпълнени са 2 от горепосочените критерии. 3 х 2  

Изпълнен е 1 от горепосочените критерии или макар и да е представена информация, която да показва 

наличие на известен иновативен капацитет на кандидата, не е налице достатъчна и задълбочена обосновка за 

това 

2 х 2  

 

Не е изпълнен нито един от горепосочените критерии или на базата на представената информация не може да 

се направи извод за наличието на иновативен капацитет на кандидата 
0 

 

2. Съответствие на проектното предложение със средносрочна и/или дългосрочната стратегия за 

развитие на кандидата 
10 

ФК, раздел Б, I, 
т. 7 

Кандидатът е представил ясна и реалистична стратегия за развитие на дейността му, като са поставени 

релевантни и изпълними цели в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, и 

 
Целите и приоритетите за развитие на кандидата включват извършване на изследователска и развойна 

дейност (ИРД), изпълнение на програми и проекти за приложни изследвания, както и последващо 

разширяване на дейността в тази област, и 

 

Предложеното за закупуване оборудване съответства изцяло на средносрочната и/или дългосрочната 

стратегия за развитие на кандидата и ще допринесе за постигане на целите и приоритетите заложени в тях, и 

 
Идентифицирани са потенциални рискове и заплахи, свързани с постигането на заложените стратегически 

цели като са предложени корективни мерки, насочени към минимизиране на негативното им въздействие и/ 

или тяхното избягване.   

4 х 2,5 

 

Изпълнени са 3 от горепосочените критерии. 3 х 2,5  

Изпълнени са 2 от горепосочените критерии. 2 х 2,5  

Изпълнен е 1 от горепосочените критерии. 1  

Не е изпълнен нито един от горепосочените критерии, или представената информация е недостатъчна, за да се 
определи съответствието на предвиденото за закупуване оборудване със стратегията за развитие на 

0 
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кандидата.  

III. Доколко и как закупеното по проекта оборудване ще надгради съществуващата база за ИРД на 

кандидата? 
10 

ФК, раздел Б, 
II, т. 1, 2, 6 

Основните проблеми и ограничения пред развитието на кандидата са описани ясно и са анализирани 

подробно, като са посочени причините за тях, и   

 
Дейностите, предвидени за изпълнение по проекта съответстват пряко на идентифицираните нужди на 

кандидата за извършване на ИРД, като е представена достатъчна и задълбочена обосновка за това, и  

 
Ясно са идентифицирани потенциалните ползватели (целевите групи), които ще се възползват от резултатите 

от дейностите по проекта, и 

 

Предоставена е достатъчна информация и ясна обосновка за начина, по който закупеното по проекта 
оборудване ще надгради съществуващата база за ИРД на кандидата. 

4 х 2,5 

 

Изпълнени са 3 от горепосочените критерии. 3 х 2,5  

Изпълнени са 2 от горепосочените критерии. 2 х 2,5  

Изпълнен е 1 от горепосочените критерии. 1  

Не е изпълнен нито един от горепосочените критерии, или представената информация е недостатъчна, за да се 

определи как закупеното по проекта оборудване ще надгради съществуващата база за ИРД на кандидата. 
0 

 

IV. Как предвиденото оборудване би допринесло за повишаване на конкурентоспособността на 

българската икономика? 
10 

ФК, раздел Б, 
II, т. 1.4 

ФК, раздел А, 
т. 5 

Налице е висок потенциал за трансфер на знания и приложимост по отношение на резултатите от НИРД, 

извършвана с придобитото оборудване, и 

 
Приведени са доказателства относно възможността за оказване на положително влияние върху 

конкурентоспособността на българската икономика в резултат на НИРД, извършвана с придобитото 

оборудване, и 

 
Представени са доказателства за наличието на ясно изразено търсене от страна на бизнеса на резултатите от 

НИРД, извършвана с придобитото оборудване, и 

4 х 2,5 
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Описани са възможностите за създаване на нови бизнес възможности и работни места като резултат от НИРД, 
извършвана с придобитото оборудване. 

 

Изпълнени са 3 от горепосочените критерии. 3 х 2,5  

Изпълнени са 2 от горепосочените критерии. 2 х 2,5  

Изпълнен е само 1 от горепосочените критерии. 1   

Не е изпълнен нито един от горепосочените критерии или представената информация е недостатъчна, за да се 

определи икономическия ефект от дейността на кандидата за развитието на предприятията, към които са 
насочени приложните изследвания. 

0 

 

V. Съответствие на проектното предложение с приоритетите на Р. България и ЕС в иновативната 

сфера 
5 

ФК, раздел Б, 
II, т. 1.2 

Съответствие на проектното предложение с националните и европейски приоритети в иновативната 

сфера и с Националната пътна карта
7
 за научна инфраструктура, приета с РМС № 692 от 21 

септември 2010 г. 

5 

 

Кандидатът е представил доказателства и обосновка, които показват съответствието на проекта с 
националните и европейски приоритети в областта на иновациите, както и с Националната пътна карта за 

научна инфраструктура, приета с РМС № 692 от 21 септември 2010 г. 

2 х 2,5 
 

Макар и да е налице информация, която показва съответствие на проекта с националните и европейски 

приоритети в областта на иновациите, тя не е добре представена. Липсва информация относно съответствието 
на проекта с Националната пътна карта за научна инфраструктура, приета с РМС № 692 от 21 септември 2010 

г или представената информация е недостатъчна, за да се определи наличието на подобно съответствие. 

1 х 2,5 

 

Липсва информация или представената информация е недостатъчна, за да се определи съответствието на 

проектното предложение с националните и европейски приоритети в иновационната сфера. Липсва 
информация относно съответствието на проекта с Националната пътна карта за научна инфраструктура, 

приета с РМС № 692 от 21 септември 2010 г или представената информация е недостатъчна, за да се определи 

наличието на подобно съответствие, 

0 

 

VI. Методология за изпълнение на проекта 25  

1. Съответствие на проекта с целите на ОП „Конкурентоспособност” и настоящата процедура за 5 ФК, раздел А, 

                                                
7 при условие че не предвижда финансиране на икономически дейности 
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подбор на проекти т. 3 

ФК, раздел Б, 
II, т. 1.1 

Целите на проекта са ясно и последователно описани, като общата и специфичните цели на проекта 

съответстват пряко на основната цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и на 

целите на ОП „Конкурентоспособност”. 

2 х 2,5 

 

Целите на проекта съответстват на основната цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ и на целите на ОП  „Конкурентоспособност”, но не са достатъчно ясно описани.  
1 х 2,5 

 

Целите на проекта не съответстват на основната цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ и на целите на ОП  „Конкурентоспособност”. 

0 
 

2. Съответствие на проекта с хоризонталните политики на ЕС (вкл. опазване на околната среда, равни 

възможности, социално включване, заетост, енергийна ефективност) 
5 

ФК, раздел Б, 
II, т. 7 

Проектът има ясно обосновано положително въздействие (пряко или непряко) върху:  
- опазването на околната среда; 

- насърчаване на равните възможности и социалното включване; 

- заетост; 
- енергийна ефективност; 

- насърчаване на информационното общество (използване на информационно-комуникационни 

технологии). 

5 

 

Проектът има ясно обосновано положително въздействие (пряко или непряко) върху 4 от посочените 
хоризонтални принципи. 

4 
 

Проектът има ясно обосновано положително въздействие (пряко или непряко) върху 3 от посочените 

хоризонтални принципи. 
3 

 

Проектът има ясно обосновано положително въздействие (пряко или непряко) върху 2 от посочените 
хоризонтални принципи. 

2 
 

Проектът има ясно обосновано положително въздействие (пряко или непряко) върху 1 от посочените 

хоризонтални принципи 
1 

 

Проектът няма положително въздействие върху нито един от посочените хоризонтални принципи. 0  

3. Реалистичност на дейностите по проекта от гледна точка постигане на заложените резултати 

10 

ФК, раздел Б, 
II, т. 2, 6, 8 

ФК, раздел А, 
т. 5 
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Всички предложени за изпълнение дейности са ясно, конкретно и последователно описани (посочено е 

наименование на всяка дейност, описание и принос за постигане на очакваните резултати) включително са 

предвидени дейности за провеждане на процедури за избор на изпълнители от страна на бенефициента, и 

 

Дейностите са подходящи, практични и обосновани от налична потребност, и  

 
Дейностите гарантират постигането на планираните резултати от изпълнението на проекта, като за всяка 

предвидена дейност са посочени релевантни и количествено измерими индикатори за измерване на степента 

на постигане на очакваните резултати, и 

 

Всички предложени за изпълнение дейности са реалистични и допустими от гледна точка на постигане на 

основната цел на проекта. 

5 х 2 

 

Изпълнени са 3 от горепосочените критерии, като всички предложени за изпълнение дейности са реалистични 
и допустими от гледна точка на постигане на целта на проекта. 

4 х 2 
 

Изпълнени са 2 от горепосочените критерии, като всички предложени за изпълнение дейности са реалистични 

и допустими от гледна точка на постигане на целта на проекта. 
3 х 2 

 

Изпълнен е 1 от горепосочените критерии, като всички предложени за изпълнение дейности са реалистични и 
допустими от гледна точка на постигане на целта на проекта. 

2 х 2 
 

Не е изпълнен нито един от посочените критерии, но въпреки това предложените дейности позволяват 

постигането на основната цел на проекта. 

 
/Оценка „1” се присъжда в случай, че в проектното предложение са включени една или повече недопустими 

и/или неефективни, и/или дублиращи се дейности, но въпреки това останалите дейности позволяват 

постигането на основната цел на проекта/. 

1 

 

Не е изпълнен нито един от горепосочените критерии. 

 

/Оценка „0” се присъжда в случай, че в проектното предложение са включени недопустими и/или 

неефективни
8
, и/или дублиращи се дейности, като това не позволява постигането на основната цел на 

проекта/. 

0 

 

4.  Реалистичност на плана за действие на проекта 
5 

ФК, раздел Б, 
II, т. 2, 3, 5 

                                                
8 За неефективни дейности се считат дейности, които не водят до постигане на желания резултат и предварително определените цели. 
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Планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и изпълнението на всички дейности като 

времевият обхват на всяка дейност е реалистично планиран. 
2 х 2,5  

 

Планът за действие е изпълним от гледна точка на подготовката и изпълнението на всички дейности като е 
планиран сравнително реалистичен времеви обхват на изпълнение на дейностите. 

1 х 2,5 
 

По отношение на една или повече дейности е планиран кратък или твърде продължителен времеви обхват, но 

въпреки това планът за действие е изпълним. 
1 

 

Планът за действие не е изпълним (времевият обхват на дейностите не е планиран реалистично) от гледна 
точка на подготовката и изпълнението на всички дейности. 

0 
 

VII. Устойчивост на резултатите от проекта 

10 

ФК, раздел Б, 
II, т. 6, 8 

ФК, раздел А, 
т. 5 

Проектът предвижда създаването на условия, които гарантират финансова и институционална устойчивост на 
постигнатите резултати, и 

 

Резултатите от дейностите по проекта ще окажат дълготраен ефект върху съответната иновативна област, и 
 

Проектът предвижда създаването на условия за мултиплициране на постигнатите резултати, и 

 
Посочени са конкретни, количествено измерими и реалистични показатели и индикатори за устойчивост на 

резултатите след изпълнението на проекта. 

2 х 5 

 

Изпълнени са поне 2 от горепосочените критерии. 2 х 2,5  

Изпълнен е само 1 от горепосочените критерии. 1 х 2,5  

Не е изпълнен нито един от горепосочените критерии. 0  

VIII. Финансови ресурси и бюджет ФК, раздел В  

1. Реалистичност на предвидените разходи.  

 
10 

Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение, са допустими, и 

кореспондират с представените извлечения/проучвания в интернет, и  

перата в бюджета са коректно обособени и попълнени, и  

в бюджета не са извършвани корекции. 

5 х 2 
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Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение, са допустими, 

и перата в бюджета са коректно обособени и попълнени,  

но разходите в бюджета не кореспондират с представените извлечения/проучвания в интернет и/или 

в бюджета са извършени корекции за отстраняване надвишаване на максимално допустим размер (на 

безвъзмездната помощ на разходите или на интензитета), както и нанасяне на мерни единици. 

3 х 2 

Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение, са допустими, но не 

кореспондират с представените извлечения/проучвания в интернет и/или в бюджета са извършени 

съществени корекции (на обединяване и разделяне на бюджетни редове) 

1 х 2 

Не всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение, са допустими, но в случай на 

извършване на промяна в бюджета основната цел на проекта е възможно да бъде постиганата 
0,5 х 2  

Не всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение, са допустими и в случай на 

извършване на промяна в бюджета основната цел на проекта няма  да бъде постигната.  
0 

В случай че проектното предложение получи „0” точки по показател  „Реалистичност на предвидените разходи”, 

предложението ще бъде отхвърлено като несъответстващо на изискванията за качество на проектите  

по настоящата процедура. 

№ 2. Финансови ограничения и интензитет на помощта  ДА НЕ  

2.1 

Общият размер на заявената безвъзмездна помощ е по-нисък или 

равен на 4 000 000 лв. (четири милиона лева). 

 

 

 

 

 

В случай че по време на оценката се установи 

надвишаване на максималния размер на 

безвъзмездната финансова помощ, определен 

в Насоките за кандидатстване, оценителната 

комисия служебно го намалява до 

максимално допустимия размер. 

2.2 

Общият размер на заявената безвъзмездна помощ по проекта е в 

съответствие с обявения минимален праг по настоящата процедура 

(100 000 лв.) 

 

 

 

 

В случай че по време на оценката вследствие 

на отпадането на недопустими заявени 

разходи, заявената безвъзмездна помощ по 

проекта е под обявения минимален праг по 

настоящата процедура, оценителната 

комисия при съгласие от кандидата може да 

направи промени в бюджета. 
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2.3 

Интензитетът на заявената безвъзмездна финансова помощ е по-

нисък или равен на 85 % от общия размер на допустимите разходи 

по проекта.  

 

 

 

 

В случай че по време на финансовата оценка 

се установи надвишаване на интензитета на 

безвъзмездната финансова помощ, определен 

в Насоките за кандидатстване, оценителната 

комисия служебно го намалява до 

максимално допустимия интензитет. 

2.4 

Остатъкът от общите допустими разходи по проекта (съобразно 

изискванията на т. 1.4 от Насоките за кандидатстване), са 

съфинансирани от кандидата.  

  

В случай че по време на финансовата оценка 

се установи надвишаване на интензитета на 

безвъзмездната финансова помощ, определен 

в настоящите Насоки за кандидатстване, 

оценителната комисия служебно го намалява 

до максимално допустимия интензитет. 

2.5 
Разходите за консумативи и материали са до 1% от стойността на 

закупеното по проекта оборудване.    

В случай че по време на финансовата оценка 

се установи надвишаване на процентното 

съотношение на разходите, оценителната 

комисия може служебно да намали 

съответния разход (когато се отнася само до 

един бюджетен ред) или да изиска от 

бенефициента да представи коригиран 

бюджет с намалени съответни видове разходи 

(когато се отнася до повече от един 

бюджетен ред). 
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Проектните предложения, получили минимум 50 точки на етап „Техническа и финансова оценка”, се класират в низходящ ред 

съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането до 

покриване на общия размер на обявения в т. 1.3 от Насоките за кандидатстване общ бюджет по процедурата. 

 

За проектни предложения, които са получили еднакъв средноаритметичен брой точки на етап „Техническа и финансова оценка“, ще 

бъде прилагани допълнителни критерии, на базата на които ще се извърши класирането им. Определеният за първи допълнителен 

критерии за класиране на проектни предложения по процедурата е критерият „Устойчивост на резултатите от проекта“, а определеният 

за втори допълнителен критерии за класиране на проектни предложения по процедурата е критерият „Иновативен  капацитет на 

кандидата“, който ще бъде прилаган в случай че, след прилагането на първия допълнителен критерии, проектните предложения отново 

имат равен брой точки. 


