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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ  И 


ПОВЕРИТЕЛНОСТ 
 


по чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2 от Постановление на МС № 121 от 31.05.2007г. 
за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 


оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния 
фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз  


 
 
Долуподписаният /-ната/         ___________  ,     
                                                           (собствено                      бащино                         фамилно име) 
ЕГН    , притежаващ/а лична карта №   ___________, издадена 
на       от  МВР – гр.   _________,   
                  (дата на издаване)                                                    (място на издаване) 
 
в качеството ми  на  _________________________________________________________  


(председател, секретар, член на оценителната комисия, наблюдател, помощник-оценител) 
в оценителна комисия по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
___________________________________________________________________________ 
                                                         (вид и наименование на процедурата)  
с референтен № _________________________.                          
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 
 


 1. Съм съгласен да участвам в оценката на горепосочената процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ.  
 2. Запознат съм с наличната към тази дата информацията, свързана с горепосочената 
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, включително и с 
изискванията на Постановление на МС № 121 от 31.05.2007г. за определяне на реда за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани 
от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на 
Европейския съюз, относно процеса на оценката. 
 3. Ще изпълнявам задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно. 
 4. Не се намирам в конфликт на интереси с някой от кандидатите в процедурата за 
предоставяне на безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 52, параграф 2 от Регламент (ЕО, 
Евратом) № 1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности. 
 5. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на 
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с кандидат по 
процедурата. 
 6. Не се намирам в йерархическа зависимост с останалите лица, включени в състава 
на оценителната комисия (председател, секретар(и), членове, наблюдатели и помощник-
оценители). 
 7. Не съм член на Комитета за наблюдение по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 и на Комитета за 
наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка. 
 8. Ще съхранявам и третирам като строго поверителна всяка информация или 
документи ("конфиденциална информация"), които съм получил, открил или подготвил по 
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време на или в резултат от оценката, и ще ги използвам единствено и изцяло за целите на 
оценката и няма да ги разкривам на трети лица.  


9. Няма да запазвам копия на каквато и да било писмена информация или 
предоставени оригинали. 
            10. Като лице от Управляващия орган/Междинното звено на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 не съм 
определен да изпълнявам функции на мениджър, отговорен за изпълнението (наблюдението) 
на проекта, по който се извършва оценка на проектните предложения. 


11. При възникване на обстоятелство по чл. 22, ал. 2 от Постановление на МС № 121 
от 31.05.2007г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз, в хода на провеждане на 
процедурата по оценяване незабавно писмено ще информирам за това ръководителя на 
договарящия орган. 
 


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на 
неверни данни. 
 
 
 
 


Дата: _______           ДЕКЛАРАТОР:   ___________ 
                                                                                                                                      (подпис) 
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ЕВРОПЕЙСКИ  
ФОРМАТ  НА  


АВТОБИОГРАФИЯ  
 


 
 
 


ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 


Име  [ФАМИЛНО, ЛИЧНО, БАЩИНО] 
Адрес  [ул., №, гр./с., пощ. код, държава ] 


Телефон   
Факс   


E-mail   
 


Националност   
 


Дата на раждане  [ ден, месец, година ] 
 
 


ТРУДОВ СТАЖ 
  


• Дати (от-до)   [ Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, като започнете с 
последната. ] 


• Име и адрес на работодателя   
• Вид на дейността или сферата на 


работа 
  


• Заемана длъжност   
• Основни дейности и отговорности   
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 


 
• Дати (от-до)  [Добавете отделен параграф за всеки курс, който сте завършили, като започнете с 


последния.] 
• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 


  


• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 


  


• Наименование на придобитата 
квалификация 


  


• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 


Придобити в жизнения път или в 
професията, но не непременно 


удостоверени с официален документ 
или диплома. 


 
МАЙЧИН ЕЗИК   


 
ДРУГИ ЕЗИЦИ 


 


  [Език] 
• Четене  [Определете нива: отлично, добро, основно] 
• Писане  [Определете нива: отлично, добро, основно] 


• Разговор  [Определете нива: отлично, добро, основно] 
 


СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 


Съвместно съжителство с други 
хора в интеркултурно обкръжение, в 
ситуации, в които комуникацията и  
екипната работа са от съществено 
значение (например в културата и 


спорта) и др. 


 [ Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 


 
ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 


КОМПЕТЕНЦИИ 
Координация,  управление и 


адмистрация на хора, проекти и 
бюджети в професионалната среда 
или  на доброволни начала (например  
в областта на културата и спорта) 


у дома и др. 


 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 


 
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 


КОМПЕТЕНЦИИ 
 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 
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Работа с компютри, със специфично 
оборудване, машини и др. 


 
АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 


КОМПЕТЕНЦИИ 
Музикални, писмени, дизайнерски и 


др. 


 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 


 
ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са споменати 


по-горе. 


 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 


 
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 


НА МПС 
  


 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  [ТУК ВКЛЮЧЕТЕ ВСЯКАКВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА Е УМЕСТНА, НАПР. ЛИЦА 


ЗА КОНТАКТИ, ПРЕПОРЪКИ И ДР.] 
 
 


ПРИЛОЖЕНИЯ  [ Опишете всички приложения. ] 
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ОФИЦИАЛНА БЛАНКА НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН 


 
ИСКАНЕ  ЗА  РАЗЯСНЕНИЯ 


 
       Наименование на кандидата: 
       Адрес: 
       Телефон: 
       Факс: 
 
  
Референтен № на проектното предложение: 
 
Наименование на процедурата:  
Референтен № на процедурата:   
 


 
УВАЖАЕМИ Г-НЕ/Г-ЖО, 
 
 Във връзка с подаденото от Вас проектно предложение по горепосочената процедура 


за представяне на безвъзмездна финансова помощ, моля да представите следната 
информация/разяснения: 


 
 Следва да се посочат съответните документи и/или разяснения, които се изискват. 
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 Изискваната информация следва да бъде изпратена в запечатан, непрозрачен плик с 
ненарушена цялост, по пощата, куриерска служба или донесена на ръка. Информацията 
трябва да бъде получена на посочения по-долу адрес не по-късно от ............................ 
часа/дни, считано от датата на получаване на настоящото писмо.   


 
Посочената информация трябва да бъде получена на адрес: 
Следва да се посочи точния адрес, на който да се получи плика с исканата 


информация/разяснения. 
  


Пликът, в който са поставени исканите документи/разяснения, следва да съдържа 
следната информация: 


1. Пълно наименование и адрес на кандидата; 
2. Референтен  номер и наименование на проектното предложение; 
3. Референтен номер на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ; 
4. Наименование на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;  
5. Текстът: "Да не се отваря". 
 
В случай, че не предоставите изискваната информация/разяснения или тази 


информация/разяснения бъдат получени след указания по-горе краен срок, това  
може/ще да доведе до отстраняване на проектното Ви предложение от по-нататъшно 
разглеждане и оценка.  
 
Дата:  
Подпис:  
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/Член на Оценителната комисия/Помощник-оценител/Председател на Оценителната 
комисия 
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 ОФИЦИАЛНА БЛАНКА НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН  


Процедура на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ [посочва се 
вида на процедурата] №   ____________________ 


 
Наименование на процедурата: _________________________________________ 


ПРОТОКОЛ ОТ ОЦЕНКА НА ДОПУСТИМОСТТА НА КАНДИДАТИТЕ И ПРОЕКТНИТЕ 
ДЕЙНОСТИ 


   
 
Съдържание:  


1. Заседания 
2.  Участници 
3.   Оценка: 


        4. Заключения: 
 4.1. Проектни предложения, предложени за отхвърляне 
 4.2. Проектни предложения, предложени за по-нататъшна оценка 
5. Подписи 


 
Приложения: 


1. Инструкция на оценителната комисия за провеждане на оценката на 
допустимостта на кандидатите (и партньорите, ако е приложимо) и 
проектните дейности и образец на оценителна таблица (ако е приложимо); 


2. Обобщена таблица за допълнително изискани и получени от кандидатите 
документи и/или разяснения, изпратените пояснителни писма и получените 







Министерство 
на 


Вътрешни  правила за работата на Оценителната комисия 
и на екипа по договаряне при процедури за предоставяне 


Глава 8 


икономиката, 
енергетиката 
и туризма 


на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на 


българската икономика” 2007 – 2013 


 


 Приложение 8.2.6 


Образец на Протокол от оценка на допустимостта на кандидатите и проектните дейности 


Оперативна програма 
„Развитие на 


конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-


2013  


Вариант 7 


 


Одобрен от: Министъра на 
икономиката, енергетиката и 


туризма 


 


Дата: ноември, 2009 
г. 


 


такива (когато такава възможност изрично е предвидена в Насоките за 
кандидатстване по съответната процедура);  


3. Кореспонденция с кандидатите – искани документи и/или разяснения и 
получени такива (ако е приложимо); 


4. Таблици за оценка (оценителни листи), попълнени от съответните участници 
в процедурата по оценяване на проектните предложения; 


5. Обобщени таблици; 
6. Присъствени списъци.  


 


1. Заседания 
 


 Дата Час 


Заседание 1   


Заседание 2   


... (други)   
 


2. Участници 
 


Име Представител на Функция1
 


   


   


   


                                                 
1  Например: председател, секретар, член на оценителната комисия с право на глас, помощник-оценител, 
наблюдател  
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3. Оценка 
 


Общите налични средства по тази процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ възлизат на ххх лв./евро. 


 
На този етап оценката се извърши чрез прилагане на критериите за допустимост на 


кандидатите и партньорите (ако има такива), и на проектните дейности.  
 
Оценката на допустимостта на кандидатите/партньорите се извърши съобразно 


критериите за допустимост, посочени в Насоките за кандидатстване на базата на 
представени декларации от кандидатите, както и представените придружителни документи 
(в случай, че на етап кандидатстване са изискани официални документи, издадени от 
съответните компетентни органи, или декларации за обстоятелствата, посочени в 
критериите за допустимост на кандидатите). 


 
Оценката на допустимостта на проектните дейности се извърши съобразно критериите 


за допустимост, посочени в Насоките за кандидатстване, на базата на представения 
Формуляр за кандидатстване, съгласно Инструкцията на Оценителната комисия за 
провеждане на оценката на допустимостта на кандидатите (и партньорите) и проектните 
дейности  (ако е приложимо) и утвърдения образец на оценителен лист.  


 
Въз основа на декларациите от кандидатите (Раздел ............. от Формуляра за 


кандидатстване), членовете на оценителната комисия с право на глас/помощник-
оценителите оцениха изпълнението на критериите от страна на кандидатите и техните 
партньори (ако е приложимо) по проектните предложения, и съпоставиха данните с 
приложените документи. След направените оценки, членовете на оценителната комисия с 
право на глас/помощник-оценителите проведоха дискусии. 
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(Тук опишете накратко дискусиите и подхода, възприет от членовете на оценителната 
комисия с право на глас/помощник-оценителите, включително приетите от Оценителната 
комисия инструкции и номера на полученото одобрение от ръководителя на договарящия 
орган.) 


 
При извършване на оценката на допустимостта на кандидатите и проектните дейности 


членовете на оценителната комисия с право на глас/помощник-оценителите попълниха 
таблици за оценка (оценителни листи) за допустимост на кандидатите и партньорите, ако 
има такива, и на проектните дейности.  


 
 
 
На база извършената оценка оценителите с право на глас/помощник-оценителите 


констатираха, че в ххх броя проектни предложения има липсващи документи и/или 
несъответствия.  


[Само в случаите, когато това изрично е предвидено в Насоките за кандидатстване по 
съответната процедура, Оценителната комисия изпраща писмени искания за разяснения, 
които да бъдат представени в ххх дневен срок, считано от датата на получаване на искането 
за това].  


 
3.3.       Предвид изложеното оценителите с право на глас/помощник-оценителите изпратиха 


писмени искания за разяснения до следните кандидати [само в случаите, когато това 
изрично е предвидено в Насоките за кандидатстване по конкретната процедура]: 


 
№ Проектно 


предложени
е № 


Наименован
ие на 


кандидата 


Искане за 
представяне на 


липсващи 
документи/за 
разяснения 


Дата на 
изпращане на 
искането до 
кандидата 


Краен срок за 
получаване на 
липсващите 


документи/разяс
нения (дата) 


Дата на 
полечаване 


на 
липсващите 
документи/ 
разяснения 
от кандидата  


Получени 
документи/ 
разяснения  
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3.4.Следните кандидати са представили исканите документи/разяснения в срок [само в 
случаите, когато това изрично е предвидено в Насоките за кандидатстване по 
конкретната процедура]: 


 
№ Проектно 


предложение № 
Наименование на кандидата Представени липсващи 


документи/разяснения 
Решение на 


Оценителната 
комисия  
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3.5.Следните кандидати не са представили исканите документи и разяснения в срок или са 
ги представили частично [само в случаите, когато това изрично е предвидено в Насоките 
за кандидатстване по конкретната процедура]: 


 
№ Проектно 


предложени
е № 


Наименован
ие на 


кандидата 


Искане за 
представяне 
на липсващи 
документи/за 
разяснения 


Краен срок за 
получаване на 
липсващите 


документи/разяснени
я (дата) 


Дата на 
получаване на 
липсващите 


документи/разя
снения от 
кандидата 


Представени 
липсващи 
документи/р
азяснения 


Решение 
на 


Оценител
ната 


комисия  


        


        


        


        


        


        
 


3.6.Следните лица, определени от председателя на оценителната комисия 
……………………………………………………………………………….(посочват се 
лицата и в какво качество участват в оценителната комисия) са извършили проверка за 
липса, респективно наличие на двойно финансиране на проектните предложения, които 
отговарят на критериите за допустимост или на дейности от тях, и проверка за спазване 
правилата за натрупване на държавни/минимални помощи.  


 
В резултат на извършената проверка е установено следното: ……………………. 
(описват се резултатите от извършените проверки). 
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4.  Заключения 


4.1 След извършената оценка Оценителната комисия препоръчва следните ххх бр. 
проектни предложения да бъдат отхвърлени на този етап от оценката на проектни 
предложения (да не бъдат допуснати до техническа и финансова оценка):  
 
№ Проектно предложение № Наименование на кандидата Основание за отхвърляне 


    


    


    


    


    


    


 
4.2. Въз основа на направената оценка, Оценителната комисия препоръчва следните ххх 
бр. проектни предложения, по които исканата сума на финансиране е ххх лв./евро да 
преминат на етап техническа и финансова оценка: 


 
 
 


№  Проектно предложение № Наименование на кандидата Искана 
безвъзмездна 
финансова 
помощ  
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5. Подписи 
 


 Име Подпис 


Председател   


Секретар/и   


Членове на 
оценителната комисия 
с право на глас 


  


Помощник-оценители   
 
 
 
 
 
 





		1. Заседания

		2. Участници

		3. Оценка

		4.  Заключения

		4.1 След извършената оценка Оценителната комисия препоръчва следните ххх бр. проектни предложения да бъдат отхвърлени на този етап от оценката на проектни предложения (да не бъдат допуснати до техническа и финансова оценка): 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.2.13


СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДЛАГАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ №……………………..


№
Проектно 


предложение 
Рег. №


Наименование и 
седалище на 
кандидата 


Наименование на 
проектното 
предложение 


Продължителност 
на изпълнение на 


проекта 


Място на 
изпълнение на 


проекта 


Основни 
дейности и 


индикатори за 
изпълнението на 


проектите 


Лице, имащо 
право да 
подпише 
договора 


Пощенски 
адрес 


Официален 
адрес Телефон Факс ЕИК по 


БУЛСТАТ 


Общ 
бюджет 


на 
проекта 


Размер на 
безвъзмездната 
финансова 
помощ 


Средства от 
ЕФРР 


Национално 
съфинансиране


Собствено 
съфинансиране 


% на 
безвъзмездната 
помощ спрямо 


общите 
допустими 
разходи 
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Приложение 8.2.17


№ 


Договор за 
безвъзмездна 


финансова помощ 
№


Наименование на 
бенефициента


Седалище на 
Бенефициента  Наименование на проекта


Продължителност 
на изпълнение на 


проекта 


Място на 
изпълнение на 


проекта 
Основни дейности Резултати и  за 


изпълнение на проекта 
Индикатори  за 


изпълнение на проекта 
Общ бюджет на 


проекта


Размер на 
предоставената 
безвъзмездна 


финансова помощ 


Дата:


СПИСЪК НА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 
№ ……………………….  „………………………………………………..." 


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА" 2007 -2013 г. 


Име: 
Ръководител на Управляващия 
орган/Договарящия орган
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Приложение 8.2.17


№ 


Договор за 
безвъзмездна 


финансова помощ 
№


Наименование на 
бенефициента


Седалище на 
Бенефициента  Наименование на проекта


Продължителност 
на изпълнение на 


проекта 


Място на 
изпълнение на 


проекта 
Основни дейности Резултати и  за 


изпълнение на проекта 
Индикатори  за 


изпълнение на проекта 
Общ бюджет на 


проекта


Размер на 
предоставената 
безвъзмездна 


финансова помощ 


СПИСЪК НА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 
№ ……………………….  „………………………………………………..." 


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА" 2007 -2013 г. 
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 Приложение 8.2.21 


Глава 8 


Образец на Заповед за назначаване на екип по договаряне  


Оперативна програма 
„Развитие на 


конкурентоспособността на 
българската икономика” 
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Вариант 7 


 


Одобрен от: Министъра на 
икономиката, енергетиката и 


туризма 


 


Дата: ноември, 2009 г.


 


 
 


 
 


 
 


З А П О В Е Д 


 №…………………...…….. / ……...…………........ 
 


 


На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. ………. от ПМС № 


121/31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна 


финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните 


фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на 


Европейския съюз …………………., във връзка с т……………..от Вътрешните правила за 


работата на Оценителната комисия и на екипа по договаряне при процедури за 


предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие 


на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013, утвърдени със 


Заповед № ………………. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и 


ръководител на Управляващия орган, и т. …………………. от глава …. от Наръчника на 


УО/МЗ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 


българската икономика” 2007-2013 


 


 







Н А Р Е Ж Д А М: 
 


І. Определям следния състав на екип по договаряне, във връзка със 


сключването на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 


процедура: “………………………….”: 


 


Ръководител: 


……………………………………….. 


на длъжност …………………………………………………. 


 


Членове:  


1. …………………………………  


на длъжност …………………………………………… 


2. …………………………………..  


на длъжност ……………………………………………  


3. …………………………………..  


на длъжност ……………………………………………  


………………………………………………………………………………………….. 


 


 ІІ. Възлагам на екипа по договаряне изпълнението на следните задачи: 


…………………………………………………………………………………………. 


 


 ІІІ. Задачите по т. ІІ да бъдат изпълнени в срок до ………………. 


 


ІV. Екипът по договаряне да изготви и представи на ръководителя на 


Договарящия орган доклад за работата си в срок до ………………… дни след 


изпълнението на задачите, възложени с настоящата Заповед.   


 


Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на ………………………………………. 


 


Настоящата заповед да се доведе до знанието на посочените лица за сведение и 


изпълнение. 


 


[МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И  
ЕНЕРГЕТИКАТА И РЪКОВОДИТЕЛ НА  
УПРАВЛЯВАЩИЯ/ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН:   
 


  ……………………] 
 
 


[ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА  
МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРИДПРИЯТИЯ И  







РЪКОВОДИТЕЛ НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН:   
 


  ……………………] 
 


 
 


Съгласували: ............................  ............................. име, длъжност  
        подпис   дата 
  ........................... ............................. име, длъжност 
        подпис   дата 
Изготвил: ............................ ............................. име, длъжност 
        подпис   дата 
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 Приложение 8.2.18 


Глава 8 


Образец на Решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   


Оперативна програма 
„Развитие на 
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Одобрен от: Министъра на 
икономиката, енергетиката и 


туризма 


 


Дата: ноември, 2009 г.


 
 
 


София 1052  Тел:  (++359 2)  940 71 
Ул. “Славянска” № 8  Факс:  (++359 2) 987 21 90 
    (++359 2)  981 99 70 
    (++359 2)  981 50 39 


 


ОФИЦИАЛНА БЛАНКА НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН ` 
 
 
 


РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ  
  


№ …………./………… 
 
 
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията (обн. ДВ бр. 130 от 5.11.1998 г., в 
сила от 6.12.1998 г., посл. изм. и доп. бр. 94 от 31.10.2008 г., в сила от 1.01.2009 г.), чл.5, ал. 
1, т. 19 от Устройствения правилник на Министерство на икономиката и енергетиката 
(приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 към Постановление № 206 на Министерския съвет от 
27.09.2005 г., обн., ДВ, бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., посл. изм. бр. бр. 15 от 
24.02.2009 г.), чл………………… от Постановление № 121 на Министерския съвет 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, и по Програма ФАР на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 45 от 8.06.2007 г., 
в сила от 8.06.2007 г., посл. изм. и доп., бр. 16 от 27.02.2009 г., в сила от 27.02.2009 г.), 
…………………………………………………, в качеството на …………………………………  
. 


 
 РРЕЕШШААВВААММ::  


 







 2


І.  Одобрявам доклад на Оценителната комисия, назначена със Заповед 
……………………………, на …………………………………, за разглеждане и оценка на 
подадени проектни предложения по процедура ……………………………………………., по 
Приоритетна ос …………………………………………………на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”. 


 
ІІ. Общият размер на исканата безвъзмездна финансова помощ на одобрените за 
финансиране проектни предложения е в размер на …………………… лв., при общ размер на 
финансовите средства по процедурата ……………………… лв. 
 
ІІІ. Одобрявам проектните предложения,  предложени за финансиране, като съответстващи с 
Насоките за кандидатстване/Изискванията за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, утвърдени/одобрени със Заповед №……………………….. на министъра 
на икономиката и енергетиката и Ръководител на Управляващия орган на ОП 
„Конкурентоспособност”, включително наименованието на проектите, общия бюджет и 
размера на исканата безвъзмездна финансова помощ по всеки от тях. 
 
ІV. Контролът по настоящото решение възлагам на ……………………………………………. 
 


Настоящото решение да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение 
и изпълнение. 
 


 
[МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И  
ЕНЕРГЕТИКАТА И РЪКОВОДИТЕЛ НА  
УПРАВЛЯВАЩИЯ/ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН:   
 


  ……………………] 
 
 


[ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА  
МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРИДПРИЯТИЯ И  
РЪКОВОДИТЕЛ НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН:   
 


  ……………………] 
 
 
 
Съгласували:  
              
Изготвил:   
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Одобрен от: Министъра на 
икономиката, енергетиката и 


туризма 


 


Дата: ноември, 2009 
г. 


 


 
 


ОФИЦИАЛНА БЛАНКА НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН 


Процедура за предоставяне на бездвъзмездна финансова помощ 
№____________________ 


 


Наименование: ____________________________________________ 


 
Доклад от оценка на Формуляри за предварителен подбор  


при процедура с предварителен подбор на проекти 
 
Съдържание:  


1.Заседания 
2.Участници 
3. Оценка: 
3.1. Кандидати, до които са изпратени писмени искания за разяснения (ако е 
приложимо); 
3.2. Кандидати, представили исканите разяснения в срок (ако е приложимо); 
3.3. Кандидати, които не са представили исканите разяснения в срок или са ги 
представили частично (ако е приложимо). 
4. Заключение: 
4.1. Кандидати, подали формуляри за предварителен подбор, предложени за 
одобрение, на които да бъде изпратена покана за подаване на проектно предложение; 
4.2. Кандидати, подали формуляри за предварителен подбор (включително списък на 
кандидати, оттеглили подадените формуляри за предварителен подбор), които не са 
предложени за одобрение и основанията за това. 
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Одобрен от: Министъра на 
икономиката, енергетиката и 


туризма 


 


Дата: ноември, 2009 
г. 


 


5. Подписи. 
 


Приложения: 
 


1. Копие от заповед за назначаване на Оценителната комисия и за промени в нея; 
2. Декларации за безпристрастност и поверителност; 
3. Списък на разгледаните Формуляри за предварителен подбор; 
4. Приложение с пояснителна информация, която е предоставена на кандидатите 
преди представянето на формулярите за предварителен подбор; 
5. Кореспонденцията с кандидатите, водена по време на оценителния процес (ако е 
приложимо); 
6. Оценителни таблици (оценителни листа) от всеки етап от оценката; 
7. Присъствени списъци; 
8. Протоколи от отделните етапи на оценката, подписани от включените в 
оценяването лица; 
9. Списък на кандидати, подали формуляри за предварителен подбор, предложени за 
одобрение, на които да бъде изпратена покана за подаване на проектно предложение; 
10. Списък на кандидати, подали формуляри за предварителен подбор 
(включително списък на кандидати, оттеглили подадените формуляри за 
предварителен подбор), които не са предложени за одобрение и основанията за това. 


 
 


1. Заседания 
 


 Дата Час 


Заседание 1   


Заседание 2   
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... (други)   
 


2. Участници 
 


Име Представител на Функция1
 


   


   


   
  
 След като научиха имената на кандидатите в настоящата процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ председателят, секретарят, членовете на оценителната 
комисия с право на глас, помощник-оценителите и наблюдателите подписаха Декларации за 
липса на конфликт на интереси и поверителност, включително относно обстоятелствата, 
визирани в т. 1.2 от Вътрешните правила за работа на Оценителната комисия при процедури 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Декларациите за липса на 
конфликт на интереси и поверителност са приложени към настоящия доклад.  


3. Оценка2 
 


Оценката на формуляра за предварителен подбор се извърши въз основа на 
предварително определените в Насоките за кандидатстване критерии за оценка на 
Формуляра за предварителен подбор.  


                                                 
1  Например: Председател, секретар, член на оценителната комисия с право на глас,, помощник-
оценител, наблюдател 
2  Този текст може да бъде разширен, за да отрази последвали обсъждания на конкретни случаи  
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Членовете на оценителната комисия с право на глас/помощник-оценителите оцениха 
параметрите по Формулярите за предварителен подбор, включително бюджета, както и 
капацитета на кандидатите и техните партньори. 


Членовете на оценителната комисия с право на глас/помощник-оценителите попълниха 
таблици за оценка (оценителни листа) като за всеки критерий направиха коментари. Общата 
оценка на всяко от лица, разглеждало съответния формуляр за предварителен подбор се 
формира от сбора на точките, получени от формуляра за предварителен подбор по всички 
критерии. Оценката на всеки формуляр за предварителен подбор е средноаритметично от 
оценката на лицата, които са разгледали конкретния Формуляр за предварителен подбор.  


За извършената оценка е изготвена обобщена таблица с точките, които са получили 
формулярите за предварителен подбор по отделните критерии, която е приложение и 
неразделна част от настоящия доклад. 


 
3.1. На база на извършената оценка, членовете на оценителната комисия с право на 


глас/помощник-оценителите констатираха, че в ххх броя Формуляри за предварителен 
подбор са налице неясноти и/или несъответствия, в резултат на което бяха изпратиха 
писмени искания за разяснения, които да бъдат предоставени в ххх  дневен срок, считано от 
датата на получаване на искането за това (ако е приложимо).  


(Когато липсващите документи се отнасят за обстоятелства, вписани или обявени в 
търговски регистър, комисията е длъжна да приложи чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския 
регистър и да извърши служебна проверка н търговския регистър. Тези действия на 
комисията трябва да бъдат отразени в доклада и към него да се приложат разпечатки на 
съдържащата се в търговския регистър информация, отразяваща извършените справки.) 
 


 Предвид изложеното, членовете на оценителната комисия с право на 
глас/помощник-оценителите изпратиха писмени искания до следните кандидати: 


 
 
 


№ Формуляр Наименова Изискана Краен срок Дата и час на Начин на Дата и Начин Получена Решени
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Одобрен от: Министъра на 
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г. 


 


за 


предварите


лен подбор  


No. 


ние на 


кандидата   


информа


ция 


(докумен


ти/разясн


ения) 


за 


получаване 


на 


пояснителна


та 


информация 


изпращане 


на искането 


изпращане час на 


получава


не на  


информа


цията 


на 


получав


ане 


информа


ция  


е на 


Оцените


лната 


комисия 


           


           


           


           


 
 


3.2.    Следните кандидати са представили исканите документи и/или разяснения в срок (ако 
е приложимо): 


 
№ Формуляр за предварителен подбор  


№ 
Наименование на 


кандидата 
Решение на 


Оценителната 
комисия  
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3.3.       Следните кандидати не са предоставили исканите документи и/или разяснения в 
срок или са ги представили частично (ако е приложимо): 


 
№ Формуляр за предварителен подбор  


№ 
Наименование на 


кандидата 
Решение на 


Оценителната 
комисия 


    


    


    


    


    


    
 


За  изисканите и получени разяснения от кандидатите е изготвена Обобщена 
таблица, която е приложение и неразделна част от настоящия доклад. 


 
Членовете на оценителната комисия с право на глас/помощник-оценителите 


изготвиха списък на Формулярите за предварителен подбор, които предлагат за 
одобрение, след което кандидатите, които са ги представили, следва да бъдат поканени 
да подадат проектно предложение чрез Формуляр за кандидатстване, изготвен в 
съответствие с насоките за кандидатстване. Формулярите за предварителен подбор са 
класирани според полученото средноаритметично на оценките, дадени от лицата, 
които са разгледали конкретния Формуляр за предварителен подбор.  
 


Формулярите, получили по-ниски средноаритметични резултати от 
предложените за  одобрение, също са посочени по-долу. 


Таблиците за оценка (оценителни листа) от всички разгледани Формуляри за 
предварителен подбор, са приложени към настоящия доклад. 
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4.  Заключения 
4.1 Кандидати, подали формуляри за предварителен подбор, 
предложени за одобрение, на които да бъде изпратена покана за подаване на 
проектно предложение: 


 
 


№ Формуляр за 
предварител
ен подбор 


№ 


Наименование 
на кандидата 


Средноари
тметична 
оценка 


Искана 
безвъзмездна 


финансова помощ 


Основания  


      


      


      


      
 
Брой Формуляри за предварителен подбор, предложени за одобрение: ххх. 
Обща искана сума по Формулярите за предварителен подбор, предложени за 
одобрение:  ххх евро/лв. (сума на исканото финансиране). 
Обща налична сума: ххх евро/лв.  
 


4.2 Кандидати, подали формуляри за предварителен подбор (включително 
списък на кандидати, оттеглили подадените формуляри за предварителен 
подбор), които не са предложени за одобрение и основанията за това. 


 
 


№ Формуляр за 
предварителен 


Наименование на 
кандидата 


Средноаритметична
оценка 


Основания за 
отхвърляне 
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подбор  
№ 


     


     


     
 
Брой на отхвърлените Формуляри за предварителен подбор: ххх. 


5. Подписи 
 


 Име Подпис 


Председател    


Секретар/Секрета
ри  


  


Членове на 
оценителната 
комисия с право 
на глас 
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.  


 


 
ПОКАНА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ И ЗА 


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕРКА НА ДОПУСТИМОСТТА НА 


КАНДИДАТИТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ  


 
ОФИЦИАЛНА БЛАНКА  НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН 


Процедура на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ [посочва се 
вида на процедурата] №   ____________________ 


 
Наименование на процедурата: _________________________________________ 


 
 


Дата XXXXX 
  


Наименование на кандидата: …………... 
Адрес: ……………………………………. 
Тел./Факс:  


 
   


 
Референтен номер на проектното предложение: № ххх 
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Дата: ноември, 2009 
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.  


Наименование на проектното предложение: ……………. 
 


 


Уважаеми г-не/г-жо, 
 


 
С настоящото писмо отправяме към Вас покана за подписване на договор за 


безвъзмездна финансова помощ на …………. (посочва се датата), в ………………. (посочва 
се часа), на следния адрес: ………………….. (посочва се точен адрес и място).  


 
Уведомяваме, че след проведената оценка Вашето проектно предложение е получило 


…………… общ брой точки и е включено в списъка на проектните предложения, одобрени 
за финансиране по процедурата.  


 
Моля да имате предвид, че настоящата покана не гарантира предоставянето на 


безвъзмездна финансова помощ по одобреното за финансиране проектно предложение.   
 


 


 


 
 
Следва да имате предвид, че договарящият орган ще провери допустимостта на 


Вашата организация [и тази на  партньорите Ви (ако е приложимо)], съгласно критериите, 
посочени в Насоките за кандидатстване. 
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.  


След извършване на документална проверка, удостоверяваща представянето от Ваша 
страна на всички посочени по-долу документи, ще бъде подписан договор за безвъзмездна 
финансова помощ с представлявания от Вас кандидат.  


 
 
Предвид изложеното, моля да представите следните документи: 


  


[Следва да се изброят всички документи, които се изискват съгласно Насоките за 
кандидатстване (и други документи, съгласно решенията на Оценителната комисия, 
където е приложимо) и формата, в която те следва да бъдат представени – в оригинал, 
нотариално заверено копие или заверено от кандидата копие]. 


 
1 ............................................; 
 
2 ............................................; 
 
3 .............................................; 
 
N …......................................... 
 
  Изискваните документи трябва да бъдат получени на посочения по-долу адрес не по-
късно от ........................... часа/дни, считано от датата на получаване на настоящото писмо. 
 


 
 
Дата: 


Име и подпис:  
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.  
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административн
ото 


съответствие 


1-ви 
оценител/помо
щник-оценител 


2-ри 
оценител/помощник-


оценител 
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оценката на 


допустимостта І 
критерий ІІ критерий n критерий Общо І критерий ІІ критерий n критерий Общо І критерий ІІ критерий n критерий Общо І критерий ІІ критерий n критерий Общо Бюджет Коригиран бюджет


Брой точки


Номер на 
проектното 
предложение


1-ви 
оценител/помо
щник-оценител


Наименование на 
проектното предложение Наименование на кандидата


Административно съответствие Допустимост Брой точки


2-ри 
оценител/п
омощник-
оценител


Арбитър Средноаритметична оценка
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КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 
ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТ, ПРЕДЛОЖЕН ЗА ФИНАНСИРАНЕ 


(ДОКУМЕНТАЛНА ПРОВЕРКА) 
 


 


Наименование на процедурата:  


Регистрационен номер на 
проектното предложение:   
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Наименование на кандидата:  


Дата:  Час:  


 
 


І. Проверка за представяне от кандидата на изискуемите при подписване на договора документи: 
 


Документи 
 


ДА НЕ НП КОМЕНТАРИ  


1. Удостоверение за актуално състояние, издадено от 
съответния съд не по-рано от …. месеца преди крайния 
срок за представянето му - оригинал или нотариално 
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заверено копие. (В случай, че кандидатът е пререгистриран 
по Закона за търговския регистър, това обстоятелство се 
проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона 
за търговския регистър) 
 


  □   □   □ 


2. Удостоверение, потвърждаващо, че кандидатът не е 
обявен в процедура по несъстоятелност, издадено от 
съответния съд не по-рано от ……. месеца преди крайния 
срок за предоставянето му - оригинал или нотариално 
заверено копие. (В случай, че кандидатът е пререгистриран 
по Закона за търговския регистър, това обстоятелство се 
проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона 
за търговския регистър). 
 


  □  □  □ 
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3. Удостоверение, потвърждаващо, че кандидатът не е 
обявен в процедура по ликвидация, издадено от съответния 
съд не по-рано от 3 месеца преди крайния срок за 
предоставянето му - оригинал или нотариално заверено 
копие. (В случай, че кандидатът е пререгистриран по 
Закона за търговския регистър, това обстоятелство се 
проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона 
за търговския регистър). 
 


   
  □ 


  
  □ 


  
  □ 


 


4. Удостоверение от Националната агенция по приходите, 
че кандидатът няма просрочени задължения (издадено не 
по-рано от ….. месеца преди крайния срок за 
предоставянето му) или план за разсрочено погасяване на 
задълженията, когато има такива - оригинал или 
нотариално заверено копие. 


   
  □ 


  
  □ 


  
  □ 
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5. Свидетелство за съдимост на лицето/а, представляващо/и 
кандидата и вписани в търговския регистър или определени 
като такива в учредителния акт, когато обстоятелството не 
подлежи на вписване, издадено не по-рано от 3 месеца 
преди крайния срок за предоставянето му - оригинал или 
нотариално заверено копие. 
 


   
  □ 


  
  □ 


  
  □ 


 


6. Нотариално заверено пълномощно, в случаите, когато 
договора за безвъзмездна финансова помощ ще бъде 
подписан от лице, различно от законния/ите представител/и 
на кандидата, съгласно Удостоверението за актуално 
състояние или вписванията в търговския регистър – 
оригинал или нотариално заверено копие. 


 
  □ 


 
  □ 


 
  □ 


 







Министерство на 
икономиката, 
енергетиката и 


туризма 


Вътрешни  правила за работата на Оценителната комисия и на 
екипа по договаряне при процедури за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 


„Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007 – 2013 


 


 Приложение 8.2.16 


Глава 8 


Образец на Констативен протокол за извършена проверка на допустимост на кандидат, предложен за 
финансиране (документална проверка)   


Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на 


българската икономика” 2007-2013 
Вариант 7 


 


Одобрен от: Министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма


 


Дата: ноември, 2009 г.


 


 6 


 
……………………………………..   □  □  □ 


 


 
 
ІІ. Забележки по отношение на представените документи: 
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ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПА ПО ДОГОВАРЯНЕ:        
    
1. ...............................................                                Подпис:  .................................................. 
 
 
2. ...............................................                                Подпис: .................................................. 
 
 
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КАНДИДАТА: 


Име: ..........................................................                                







Министерство на 
икономиката, 
енергетиката и 


туризма 


Вътрешни  правила за работата на Оценителната комисия и на 
екипа по договаряне при процедури за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 


„Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007 – 2013 


 


 Приложение 8.2.16 


Глава 8 


Образец на Констативен протокол за извършена проверка на допустимост на кандидат, предложен за 
финансиране (документална проверка)   


Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на 


българската икономика” 2007-2013 
Вариант 7 


 


Одобрен от: Министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма


 


Дата: ноември, 2009 г.


 


 8 


Длъжност: ...............................................       


Подпис:  ................................................... 


ІІ. Заключения на екипа по договаряне относно допустимостта на кандидата: 
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2. ...............................................                                Подпис: .................................................. 
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Инструкции за използването на листа за проверка :         
  


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


- В полетата за коментар на редове, които не са релевантни, се отбелязва N.A. (not applicable) 
- При наличие на коментари и бележки, номерът на коментара или бележката се отбелязва в края на съответния ред и се 
описва под същия номер в полето за коментари и бележки в края на листа за проверка.  


- В случай, че проверката показва липса на някое от задължителните обстоятелства, първият установил го проверяващ 
задължително дава обосновка в полето за коментари и бележки  


 
 


ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОЦЕНИТЕЛНА КОМИСИЯТА 
 
 


  
Председател на 
Оценителната 


комисия  
 


# Подлежащи на проверка обстоятелства  Бел./Комент. 


1. Заседание по отваряне на проектни предложения   


1.1. 
Предложенията са получени по начина, описан в Насоките за 
кандидатстване/Изискванията за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ   


  


1.2. Налице е регистър на предложенията   


1.3. Заповедта за назначаване на Оценителна комисия е получена от 
всички членове на комисията    


1.4. 
Председателят, секретарят/секретарите, всички членове с право на 
глас, помощник-оценители и наблюдатели са запознати с  
регистъра на получените проектни предложения  


  


1.5. 
Председателят, секретарят/секретарите, всички членове с право на 
глас, помощник-оценители и наблюдатели са подписали 
декларации за липса на конфликт на интереси и поверителност 


  


1.6. 
Председателят е обяснил същността на процедурата, срока за 
набиране на проектните предложения (ако е приложимо), етапите 
на оценка на проектните предложения  и задълженията на 
Оценителната комисия  


  


1.7. Оценителната комисия  е проверила дали пликовете са запечатани   
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Председател на 
Оценителната 


комисия  
 


# Подлежащи на проверка обстоятелства  Бел./Комент. 


и с неувредена цялост 


1.8. 
Оценителната комисия  е проверила дали всички предложения са 
подадени преди изтичане на посочения в Насоките за 
кандидатстване краен срок  


  


1.9. 
Предложения, които са получени след изтичане на обявения краен 
срок или в незапечатан или скъсан плик не са приети за участие в 
оценката 


  


1.10. Обстоятелствата по т.1.7  са отбелязани в регистъра на получените 
предложения   


1.11.
При отваряне на всеки плик е проверено съответствието на 
предложението със списъка на документите, съдържащи се в него.  
Несъответствията са документирани в протокола от оценка на 
административното съответствие.  


  


2. Общи правила при извършване на оценки    


2.1. 
В случай на възникнали изменения в декларираните от всеки член 
с право на глас, помощник-оценител или наблюдател 
обстоятелства , са предприети незабавни действия за отвод,  
отстраняване и заместване на съответното лице 


  


2.2. Проектните предложения не са изнасяни  извън помещението, в 
което се провеждат заседанията на Оценителната комисия 


  


2.3. През времето, в което не е извършвана оценка, помещението е 
заключвано и запечатвано със стикер  


  


3. Оценяване на проектни предложения    


3.1. Извършена е проверка на всички основания за отстраняване на 
всеки кандидат в процедурата 


  


3.2. Проверено е наличието на всички изискуеми документи съгласно 
Насоките за кандидатстване  


  


3.3. В случаи на неясноти са изискани необходимите разяснения, ако 
такава възможност е предвидена в Насоките за кандидатстване.  
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Председател на 
Оценителната 


комисия  
 


# Подлежащи на проверка обстоятелства  Бел./Комент. 


Документацията относно този процес е приложена към 
документацията от оценката  


3.4. Критериите за оценка са приложени правилно и еднакво от всички 
членове на оценителната комисия/помощник-оценители.  


  


3.5. Предложеното класиране на кандидатите отговаря на резултата от 
оценката на проектните предложения 


  


3.6. 
При наличие на особено мнение на член на Оценителната 
комисия, същото е приложено към протокола от съответния етап 
от оценката  


 
 


3.7. 
Всички членове на Оценителната комисията и помощник-
оценителите са извършили оценката на проектните предложения 
като са използвали одобрените с Насоките за кандидатстване 
оценителни таблици/листове за оценка и Методиката за оценка  


 
 


3.8. Протоколите от отделните етапи от оценката и оецинетлия доклад 
отговарят на утвърдените образци  


  


3.9. Протоколите от отделните етапи от оценката отразяват всички 
стъпки, предприети от Оценителната комисия, и взетите решения  


  


3.10. Протоколите от отделните етапи от оценката и Оценителния 
доклад са подписани от съответните лица .  


  
 


       


A. Изготвено от 
председателя 
на 
Оценителната 
комисия  


Дата :   Име и позиция   Подпис  


 
 
 
 
 


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


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


Проверка по одит № Дата Име на одитора 
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Официална бланка на Договарящия орган 


 
 


КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОВЕРКА ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНОСТ 
ПРИ ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 


 
 
Дата: ......./......./.................. 
 
Наименование на кандидата:............................................ 
 
Процедура за……………. №………………………….  
 
Наименование на процедурата …………………………… 
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Документи 


 
ДА НЕ Забележки 


Формуляр за кандидатстване     □  □  


Бюджет на проекта (включва 3 работни листа: „Общи 
допустими разходи”; „Източници на финансиране”; 
„Допълнителни разходи, свързани с изпълнението на 
проекта”) 


  □  □ 
 


Декларация по чл. 7, ал. 6, т. 1 на ПМС 121/31.05.2007   □  □  


Декларация за нефинансиране от други източници и 
негенериране на приходи от проекта   □  □  


Декларация за държавни помощи   □  □  


Декларация за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 
малките и средните предприятия (ако е приложимо)   □  □  
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Нотариално заверено пълномощно, в случаите, когато 
договора за безвъзмездна финансова помощ ще бъде 
подписан от лице, различно от законния/ите представител/и 
на кандидата, съгласно Удостоверението за актуално 
състояние или вписванията в търговския регистър 


  □  □  


1 оригинал и 2 копия на проектното предложение   □  □  


Електронен носител с формуляра за кандидатстване и 
бюджета    □  □  


   □  □  


   □  □  


   □  □  
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Подпис на експерта:......................                           Подпис на лицето, приносител на пр. предложение:............................................ 
 
 
Име на експерта:............................                           Име на лицето, приносител на пр. предложение:................................................. 
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Официална бланка на Договарящия орган 


 
РАЗПИСКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ,  


ПОЛУЧЕНО НА РЪКА  
 


Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 
2013:  
 
Наименование и Референтен номер на процедурата: ……………………………… 
 


<Наименование, БУЛСТАТ/ЕИК, адрес, телефон и факс на кандидата>, подал проектното 
предложение: 


.................................................... 


.................................................... 
 
Община: ..................................... Област: ........................................ 
 
 
<Наименование на проектното предложение>: …………………………………………………... 
 
 
С настоящото се потвърждава получаването на Вашето проектно предложение на 
……………, …………г. (дата) в........часа, с регистрационен номер: ..................................  
 
 


Име на Вносителя: ………………………. 
Подпис на Вносителя: …………………... 
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Име на служителя от ДО: ....................................... 
Подпис на служителя от ДО: .................................. 
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Доклад на Наблюдател в процедура по оценяване на 


проектни предложения 
 


 


Референтен номер на 
процедурата:   


Наименование на 
процедурата за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ:   


Приоритетна ос: 
  
Област на 
въздействие:  
Операция:  
  


 
 


Примерно съдържание на доклада: 


1. Дата, на която е започнала работа Оценителната комисия 


2. Дати, на които Наблюдателят е посетил заседанията на Оценителната комисия 


3. Брой получени проектни предложения  


• брой проектни предложения, получени преди крайния срок;  


• брой проектни предложения, получени след крайния срок 


4. Брой проектни предложения, прегледани от Наблюдателя 


• Оценка на административното съответствие  


• Оценка на допустимостта  







• Техническа и финансова оценка  


5. Брой отхвърлени/отпаднали проектни предложения, прегледани от наблюдателя. 
Констатирани ли са разминавания от наблюдателя в оценката/причините за 
отхвърляне на проектното предложение, направена/посочени от оценителите  


6. Критерии за оценка и оценителни таблици – има ли разминаване между тези, 
посочени в Насоките за кандидатстване и използваните при настоящата оценка 


7. Решения на Оценителната комисия – да се опише всяко едно неразбирателство 
или несъгласие между членовете на Оценителната комисия 


8. Да се опише всяко едно разминаване във вижданията на Наблюдателя и 
Оценителната комисия 


 


 


 


 


 


 


9. Да се опишат всякакви инциденти от какъвто и да било характер – напр. опит на 
някой да влияе върху оценката и решенията на оценителите, присъствие на 
неоторизирани лица в залата, в която се провежда оценката и т.н. 


10. Ако е искана пояснителна информация от кандидатите  – да се опише колко 
време е дадено за отговор, дали то е било достатъчно и т.н. 


11. Констатирани нередности/нарушения. 


 
 
 
Дата: _______          НАБЛЮДАТЕЛ:   __________ 
                                                                                                                                                          (име и подпис) 
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ЗЗААППООВВЕЕДД  


  
  


№ ……………………./……………………  
 


На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. ………. от ПМС № 
121/31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз …………………., във връзка с 
т……………..от Вътрешните правила за работата на Оценителната комисия и на екипа по 
договаряне при процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013, утвърдени 
със Заповед № ………………. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и 
ръководител на Управляващия орган, и т. …………………. от глава …. от Наръчника на УО/МЗ на 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 
 
 


ННААРРЕЕЖЖДДААММ::  
 
 
І. Определям следния състав на Оценителна комисия за разглеждане, оценка и класиране на 
подадените проектни предложения по ……………………….. <номер и наименование на 
процедурата>:  
 


Председател (без право на глас) : 
________________________________________________ 


(собствено, бащино и фамилно име) 
адрес: _________________________________________________, тел.____________, 
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 (посочва се адрес за кореспонденция)     (тел. за 
контакти) 
 
на длъжност ____________________________________________________________, 
  (посочва се заеманата длъжност и месторабота) 
 
Председателят на Оценителната комисия ръководи организационно и методически работата на 
оценителната комисия, координира процеса на оценка в съответствие с процедурите, предвидени в 
ПМС № 121/31.05.2007 г., и осигурява безпристрастност и прозрачност на процеса. 
 
 
Секретар/и (без право на глас):  
________________________________________________ 


(собствено, бащино и фамилно име) 
адрес: _________________________________________________, тел.____________, 


 (посочва се адрес за кореспонденция)     (тел. за 
контакти) 
 
на длъжност ____________________________________________________________, 
  (посочва се заеманата длъжност и месторабота) 
 
Секретарите на Оценителната комисия подпомагат председателя в дейността му, осигуряват 
техническата обезпеченост на дейността на комисията и изпълняват административни дейности, 
свързани с оценителния процес. 
 
Членове (с право на глас):  
 
1. ________________________________________________,  


(собствено, бащино и фамилно име) 
адрес: _________________________________________________, тел.____________, 
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 (посочва се адрес за кореспонденция)     (тел. за 
контакти) 
на длъжност____________________________________________________________, 
  (посочва се заеманата длъжност и месторабота) 
 
2. ________________________________________________,  


(собствено, бащино и фамилно име) 
адрес: _________________________________________________, тел.____________, 


(посочва се адрес за кореспонденция)     (тел. за 
контакти) 
на длъжност ____________________________________________________________, 
  (посочва се заеманата длъжност и месторабота) 
квалификация ___________________________________________________________ 
 
 
3. …………………………………………………………………………………………. 
 
ІІ. Определям следните помощник-оценители, които да извършват ……………………< посочва се 
оценката, която им е възложена да извършват: оценка на административното съответствие/оценка 
на допустимостта/техническа и финансова оценка>.  
 
 
 
Помощник – оценители: 
1. ________________________________________________ 


(собствено, бащино и фамилно име) 
адрес: _________________________________________________, тел.____________, 


 (посочва се адрес за кореспонденция)     (тел. за 
контакти) 
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на длъжност ____________________________________________________________, 
  (посочва се заеманата длъжност и месторабота) 
 
2. ________________________________________________ 


(собствено, бащино и фамилно име) 
адрес: _________________________________________________, тел.____________, 


 (посочва се адрес за кореспонденция)     (тел. за 
контакти) 
 
на длъжност ____________________________________________________________, 
  (посочва се заеманата длъжност и месторабота) 
 
Помощник-оценителите не са членове на оценителната комисия.  
 
IV. Определям за наблюдател/и в Оценителната комисия:  


 
Наблюдател/и:  
________________________________________________ 


(собствено, бащино и фамилно име) 
адрес: _________________________________________________, тел.____________, 


 (посочва се адрес за кореспонденция)     (тел. за 
контакти) 
 
на длъжност ____________________________________________________________, 
  (посочва се заеманата длъжност и месторабота) 
 
Наблюдателят не е член на Оценителната комисия. Наблюдателят следи за провеждането на 
оценката в съответствие с ПМС № 121/31.05.2007 г. и  представя доклад (по образец) за 
извършената процедура по оценка на проектните предложения на Ръководителя на договарящия 
орган. Наблюдателят участва в сесиите на оценителната комисия и отразява в доклада си 







Министерство Вътрешни  правила за работата на Оценителната комисия Глава 8 
на 


икономиката, 
енергетиката 
и туризма 


и на екипа по договаряне при процедури за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на 


българската икономика” 2007 – 2013 


 


 Приложение 8.2.20 


Образец на Заповед за назначаване на Оценителна комисия    


Оперативна програма 
„Развитие на 


конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-


2013  


Вариант 7 


 


Одобрен от: Министъра на 
икономиката, енергетиката и 


туризма 


 


Дата: ноември, 2009 
г. 


 
 


 5


протичането на процедурата, взетите решения и резултатите от оценката, вкл. установени 
нередности.  
 
V. На сесията по отваряне на проектните предложения следва да участват всички оценители с 
право на глас, помощник-оценителите и наблюдателя/наблюдателите.   
 
VІ. Работата на Оценителната комисия започва на  ………………20……… г. от ………….. ч. в ст. 
………………………….. (място и адрес).   
 
VІІ.  В срок до ……………………….. 20 ……г. и в съответствие с чл. ………, ал.…… на ПМС № 
121/ 31.05.2007 г.  Оценителната комисият да изготви оценителен доклад.   
 
VІІІ. Разходите за дейността на Оценителната комисия са за сметка на ............................... (ако е 
приложимо). 
 
VІІ. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ……………………………………………  
 
VІІІ.  Копие от настоящата заповед да се доведе до знанието на посочените лица за изпълнение. 
 
 
 
[МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И  
ЕНЕРГЕТИКАТА И РЪКОВОДИТЕЛ НА  
УПРАВЛЯВАЩИЯ/ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН:   
 


  ……………………] 
 
 


[ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
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ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА  
МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРИДПРИЯТИЯ И  
РЪКОВОДИТЕЛ НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН:   
 


  ……………………] 
 


 
 
Съгласували:  ............................ .............................   
        подпис   дата 
   


............................ .............................  
        подпис   дата 
 


............................ .............................   
        подпис   дата 
 
 
Изготвил: ........................... .............................   


      подпис   дата 
 
 
 
 
 





		3. ………………………………………………………………………………………….

		ІІ. Определям следните помощник-оценители, които да извършват ……………………< посочва се оценката, която им е възложена да извършват: оценка на административното съответствие/оценка на допустимостта/техническа и финансова оценка>. 

		Помощник – оценители:

		Наблюдател/и: 
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 ОФИЦИАЛНА БЛАНКА НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН  


Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ [посочва се вида 
на процедурата] №   ____________________ 


 
Наименование на процедурата: ________________________________________ 


 


ПРОТОКОЛ ОТ ОЦЕНКА  НА  АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ 
  


Съдържание: 
1.Заседания 
2.Участници 
3. Оценка 


3.1. Част 1: Проверка за спазването на срока за подаване на проектните 
предложения; 
3.2. Част 2: Оценка на административното съответствие на проектните 
предложения  (Раздел IV от Формуляра за кандидатстване); 
3.3. Проектни предложения, предложени за отхвърляне. 


 4. Заключение 
5. Подписи. 


 
Приложения: 


1. Регистър на получените проектни предложения; 
2. Декларации за липса на конфликт на интереси и поверителност; 
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3. Инструкция на оценителната комисия за провеждане на оценката на 
административно съответствие и образец на оценителна таблица (ако е приложимо); 


4. Кореспонденция с кандидатите – искани документи и/или разяснения и получени 
такива (ако е приложимо);         


5. Разпечатки на съдържащата се в търговския регистър информация, отразяваща 
извършените справки относно обстоятелства, вписани или обявени в търговски 
регистър; 


6. Таблици за оценка (оценителни листове);  
7. Присъствени списъци;  
8. Обобщени данни на проектните предложения (секция „Обобщени данни” от 


Формуляра за кандидатстване). 
9. Други (ако е приложимо).  
 
 
 
 


1. Заседания 
 


 Дата Час 


Откриване на процедурата за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ  


  


Краен срок за подаване на проектни 
предложения (в случай, че процедурата е 
с определен срок на кандидатстване) 
 


  


Заседания за провеждане на оценката   
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2. Участници 
 


Име, презиме, фамилия  Институция Функция1
 


   


   


   
 
   След като научиха имената на кандидатите в настоящата процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ председателят, секретарят, членовете на оценителната 
комисия с право на глас, помощник-оценителите и наблюдателите подписаха декларации за 
липса на конфликт на интереси и поверителност, включително относно обстоятелствата, 
визирани в т. 1.2 от Вътрешните правила за работа на Оценителната комисия при процедури 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Декларациите за липса на 
конфликт на интереси и поверителност са приложени към настоящия протокол.  


3. Оценка2 
  В съответствие с раздел ____________ от Насоките за кандидатстване,  и утвърдения 
образец на оценителен лист, бе извършена оценка на административното съответствие на 
проектните предложения. 


                                                 
1  Например: председател, секретар, член на оценителната комиссия с право на глас, помощник-оценител, 
наблюдател 
2  Този текст може да бъде разширен, за да отрази последвали обсъждания на конкретни случаи    
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  Получени са общо ххх броя проектни предложения, от които ххх броя проектни 
предложения в рамките на крайния срок за подаване на проектни предложения. При 
приемането им върху плика е отбелязан регистрационен номер и въз основа на данните върху 
плика е изготвен регистър на проектните предложения, неразделна част от настоящия 
протокол.  
 


 По време на сесията по отваряне на получените проектни предложения 
регистрационният номер бе отбелязан върху всички екземпляри на проектното предложение 
и ще се запази като уникален референтен номер през целия процес на оценяване.  
  
  При отварянето на проектните предложения заглавните страници на всички екземпляри 
на Формулярите за кандидатстване са подписани от председателя и секретаря на 
Оценителната комисия или от един член на Оценителната комисия с право на 
глас/помощник-оценител. 
 
  Отворени са всички проектни предложения, получени до изтичане на крайния срок за 
подаване на поректни предложения (в случай, че процедурата е с определен срок на 
кандидатстване). 
 


 
3.1 Част 1: Проверка за спазването на срока за получаване на проектните предложения  
(в случай, че процедурата е с определен срок на кандидатстване). 


 
 Следните ххх бр. проектни предложения бяха получени след определения краен срок за 


подаване на проектни предложения и по тази причина не подлежат на по-нататъшно разглеждане 
от Оценителната комисия: 


 
Проектно предложение № Кандидат Дата и час на 


получаване 
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3.2 Част 2: Оценка на административното съответствие на проектните предложения 
 
Всички проектни предложения, получени в указания краен срок (в случай, че процедурата е с 


определен срок на кандидатстване), са обект на оценка на административното съответствие. При 
оценката на административното съответствие е извършена проверка относно формалното 
представяне на проектното предложение.  


 
За извършване на оценката е използван предварително утвърден образец на оценителен лист 


(таблица за оценка). Приложени са попълнените оценителни листи за всяко от проектните 
предложения, получени в определения краен срок.  


  
На база на извършената оценка членовете на оценителната комисия с право на 


глас/помощник-оценителите констатираха, че в ххх броя проектни предложения има липсващи 
документи и/или несъответствия.  


 
[Само в случаите, когато това изрично е предвидено в Насоките за кандидатстване по 


конкретната процедура, Оценителната комисия изпраща писмени искания за разяснения, които да 
бъдат представени в ххх дневен срок, считано от датата на получаване на искането за това. Когато 
липсващите документи се отнасят за обстоятелства, вписани или обявени в търговски регистър, 
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комисията е длъжна да приложи чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да извърши 
служебна проверка н търговския регистър. Тези действия на комисията трябва да бъдат отразени в 
протокола и към него да се приложат разпечатки на съдържащата се в търговския регистър 
информация, отразяваща извършените справки ].  
 
 
3.3.   Предвид изложеното членовете на оценителната комисия с право на глас/помощник-


оценителите изпратиха писмени искания за разяснения до следните кандидати [само в 
случаите, когато това изрично е предвидено в Насоките за кандидатстване по съответната 
процедура]: 


 
 


№ Проектно 
предложение 


№ 


Наименован
ие на 


кандидата 


Искане за 
представяне на 


липсващи 
документи/за 
разяснения 


Дата на 
изпращане на 
искането до 
кандидата 


Краен срок за 
получаване на 
липсващите 


документи/разяс
нения (дата) 


Дата на 
получаване на 
липсващите 
документи/раз
яснения от 
кандидата  


Получени 
документ
и/разясне


ния  


        


        


        


        


        


        
 
 


3.4. Следните кандидати са представили исканите документи/разяснения в срок [само в случаите, 
когато това изрично е предвидено в Насоките за кандидатстване по конкретната процедура]: 
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№ Проектно 
предложение 


№ 


Наименование 
на кандидата 


Представени липсващи 
документи/разяснения 


Решение на Оценителната 
комисия  


     


     


     


     


     


     
 
 


3.5.Следните кандидати не са представили исканите документи и разяснения в срок или са ги 
представили частично [само в случаите, когато това изрично е предвидено в Насоките за 
кандидатстване по конкретната процедура]: 


 
№ Проектно 


предложение 
№ 


Наименован
ие на 


кандидата 


Искане за 
представяне на 


липсващи 
документи/за 
разяснения 


Краен срок за 
получаване на 
липсващите 


документи/разясне
ния (дата) 


Дата на 
получаване на 
липсващите 


документи/разяс
нения от 
кандидата 


Представени 
липсващи 


документи/разяс
нения 


Решение на 
Оценителната 


комисия  
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3.6. След извършената оценка членовете на оценителната комисия с право на глас/помощник-
оценителите констатираха, че в следните ххх бр. проектни предложения липсват Формуляр за 
кандидатстване и/или бюджет или не са спазени изискванията, посочени в Насоките за 
кандидатстване: 


 
№ Проектно 


предложение 
№ 


Наименование на 
кандидата 


Непредставени/ Неспазени образци на 
Формуляр за кандидатстване и/или 
бюджет и/или други изисквания на 


Насоките за кандидатстване  
 


Решение на 
Оценителна
та комисия  


     


     


     


     


     


     
 
 


3.7. Оценителната комисия отстрани от по-нататъшна оценка следните кандидати: 
  
No  Номер на 


проектното  
предложение 


Наименование на кандидата Искана безвъзмездна финансова 
помощ 
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4. Заключение 
На база на извършената оценка, Оценителната комисия предлага да бъдат допуснати до оценка на 
допустимостта следните кандидати: 
 
No 
по 
ред 


Номер на 
проектното 
предложение 


Наименование на 
кандидата 


Наименование на 
проектното 
предложение 


Искана безвъзмездна 
финансова помощ  


     
     
     
     
     


 
 


5. Подписи 
 


 Име Подпис 


Председател   


Секретар/и   
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Членове на 
оценителната 
комисия с право на 
глас 


  


Помощник-оценители   
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ОФИЦИАЛНА БЛАНКА НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН 


 
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ   


 
Наименование на процедурата: 


 
Референтен № на процедурата. 


 
ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 


 
от работата на Оценителна комисия, назначена със Заповед № .................................. г. на 


.................................................., [ръководител на договарящия орган] 
 
 
 Днес, <дата>, в сградата на <...........................>, адрес: <...........................>, на 
основание Заповед  №  <............................> на <............................> започна работа Оценителна 
комисия за оценка на получените проектни предложения по процедура  <вид, наименование 
и номер на процедурата>. 


 
 
Оценителната комисия заседава в следния състав:  


Председател:  <име и длъжност> 
   Секретар/и: <име и длъжност> 
 


Членове с право на глас: 
 1. <име и длъжност>     


2. <име и длъжност> 
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   3. <име и длъжност> 
   ... 


Помощник-оценители: 
  1. <име и длъжност>     


2. <име и длъжност> 
   3. <име и длъжност> 
  ... 
Наблюдател/и без право на глас: 


 1. <име и длъжност>     
2. <име и длъжност> 
 


  1. ПОДГОТВИТЕЛНА СРЕЩА  
 
След назначаването на Оценителната комисия и преди започване на оценителния процес, 
председателят свика на подготвителна среща всички членове на Оценителната комисия и 
лицата, участващи в процеса по оценка на проектните предложения. Подготвителната среща 
има за цел запознаване на всички лица, участващи в оценителния процес със:  


 същността на съответната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ;  


 общите и конкретни цели на процедурата;  


 срока за подаване на проектни предложения;  


 етапите на оценка;  
 условията за участие в процедурата;  


  приложимите критерии за оценка на проектни предложения;  


 други въпроси, свързани с предстоящата оценка.  


    







Министерство 
на 


Вътрешни  правила за работата на Оценителната комисия 
и на екипа по договаряне при процедури за предоставяне 


Глава 8 


икономиката, 
енергетиката 
и туризма 


на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на 


българската икономика” 2007 – 2013 


 


 Приложение 8.2.9 


Образец на Оценителен доклад   


Оперативна програма 
„Развитие на 


конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-


2013  


Вариант 7 


 


Одобрен от: Министъра на 
икономиката, енергетиката и 


туризма 


 


Дата: ноември, 2009 
г. 


 


2. СЕСИЯ ПО ОТВАРЯНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
Описва се целия процес на отваряне и регистриране на проектните предложения. 
 
Оценителната комисия започна работа след получаване на списъка с участниците и 
представените проектни предложения. Членовете на Оценителната комисия с право на глас, 
председателя и секретаря/ите, помощник-оценителите и наблюдателите подписаха 
декларации за безпристрастност и поверителност, които са приложени към настоящия 
доклад. 
 
Оценителната комисията констатира целостта на представените пликове с проектните 
предложения и пристъпи към отварянето им по реда на тяхното подаване в съответствие с 
регистъра на получените проектни предложения.   
 
До крайния срок за получаване на проектни предложения <дата и час> са постъпили  <брой 
проектни предложения> 
 
След обявения краен срок са постъпили – <брой проектни предложения>.    
 
След приключване на сесията по отваряне на проектните предложения  <брой проектни 
предложения> обект на проверка на административното съответствие са <брой проектни 
предложения>, съгласно предварително обявените условия в Насоките за кандидатстване. 
 


3. ЗАСЕДАНИЯ НА ОЦЕНИТЕЛНАТА КОМИСИЯ 
Оценителната комисия проведе своите заседания, както следва: 
 


 Дата Час 


Заседание 1   


Заседание 2   
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... (други)   
 
4. ПРОЦЕДУРА НА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ 
Процедурата на подбор на проекти е _________________________________________. 
                                            (да се посочи точния вид на процедурата съгласно разпоредбите на ПМС № 


121/31.05.2007г.) 
 Съгласно разпоредбите на ПМС № 121/31.05.2007г., Вътрешните правила за работа 
на Оценителната комисия при процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 
2007-2013 и Насоките за кандидатстване по съответната процедура, настоящата процедура 
включва следните етапи: 
  


1.1. Оценка на административно съответствие - при тази оценка се извършва 
проверка относно формалното представяне на проектното предложение на базата на 
критериите за административно съответствие; 
  


1.2. Оценка на допустимостта - етап от оценката на проектното предложение, при 
който оценяването се извършва чрез прилагане на критериите за допустимост на 
кандидатите и партньорите, ако има такива, и на проектните дейности; 
  


1.3. Техническа и финансова оценка - оценка по същество на проектните 
предложения, която се извършва в съответствие с критериите за техническа и финансова 
оценка на проектите, съгласно Насоките за кандидатстване. 


 
Горепосочените етапи на оценка са извършени от членове на оценителната комисия с 


право на глас/помощник-оценители, за което същите са съставили и подписали протоколи, 
които са приложени към настоящия оценителен доклад. 
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Преди стартиране на работата по оценка на проектните предложения Оценителната 
комисия приема правила за работа (ако е приложимо). Същите са приложени към 
оценителния доклад.  


 
За всеки етап от оценката комисията е приемала Инструкции за извършване на 


оценката (ако е приложимо), които са свеждани до знанието на председателя, секретаря, 
членовете на оценителната комисия с право на глас/помощник-оценителите с цел 
прилагането им при оценяването. Инструкциите са били одобрени от ръководителя на 
договарящия (управляващия) орган с №... (където е приложимо). 


Инструкциите за извършване на оценката за всеки отделен етап от процедурата (ако е 
приложимо) са приложени към настоящия доклад. 


Протоколите от отделните етапи на оценката на проектните предложения, заедно с 
всички приложения към тях, са приложени към настоящия доклад.  


За всеки етап от оценката комисията е използвала образците на таблици за оценка 
(оценителни листи), приложени към Насоките за кандидатстване по съответната процедура.  


 
Оценителната комисия се запозна с представената документация по всеки етап от 


оценката  и извърши проверка на заключенията на помощник-оценителите, както следва: 
 
5. ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ 
Обявеният краен срок за подаване на проектни предложения е ........... ч. на 


...................г. 
По настоящата процедура са получени общо ........... бр. проектни предложения. 


 
Оценителната комисия установи, че в рамките на крайния срок са подадени ...... броя 


проектни предложения. 
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 След крайния срок са подадени ……………… бр. проектни предложения: 
 


 
№  Проектно 


предложение № 
Наименование на 


кандидата 
Дата на 


получаване 
Час на получаване 


     


     


     


     


     
 
Първият етап от оценката – оценка на административно съответствие  се проведе  в 


периода ......-...... 20....... г. от членове на оценителната комисия с право на глас/помощник-
оценители. 
  
 На този етап на оценка се извърши проверка относно формалното представяне на 
проектните предложения. При оценката членовете на оценителната комисия с право на 
глас/помощник-оценителите използваха предварително утвърдения образец на таблица за 
оценка (оценителен лист). Попълнените таблици за оценка за всяко проектно предложение, 
получено в определения краен срок, са приложени към протокола от административната 
оценка. 
 


Оценителната комисия прегледа и прие Протокола от оценка на административното 
съответствие и всички приложения към него. 


 
ИЛИ 
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 Оценителната комисия прегледа Протокола от оценка на административното 


съответствие и всички приложения към него и взе следните решения: 
....................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................


.. 
  На база на извършения преглед, Оценителната комисия допусна до оценка на 
допустимостта следните кандидати: 
 


No по 
ред 


Номер на 
проектното 
предложение 


Наименование на 
кандидата 


Наименование на 
проектното 
предложение 


Искана 
безвъзмездна 
финансова 
помощ  


     
     
     
     
     
 
 


Оценителната комисия отстрани от по-нататъшна оценка следните кандидати: 
  
No 
по 
ред 


Номер на 
проектното  
предложение 


Наименование на 
кандидата 


Наименование на  
проектното 
предложение   


Основания за 
отхвърляне 
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 6. ОЦЕНКА НА ДОПУСТИМОСТТА НА КАНДИДАТИТЕ (И ПАРТНЬОРИТЕ) 
И ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ 


 
Оценката на допустимостта се проведе в периода ......-...... 20....... г. от членове на 


оценителната комисия с право на глас/помощник-оценители. 
 Оценката на допустимостта на кандидатите/партньорите се извърши съобразно 
критериите за допустимост, посочени в Насоките за кандидатстване на базата на 
представени декларации от кандидатите, както и представените придружителни документи 
(в случай, че на етап кандидатстване са изискани официални документи, издадени от 
съответните компетентни органи, или изрични декларации за обстоятелствата, посочени в 
критериите за допустимост на кандидатите). 
 Оценката на допустимостта на проектните дейности се извърши съобразно 
критериите за допустимост, посочени в Насоките за кандидатстване, на базата на 
представения Формуляр за кандидатстване. 
 


При оценката членовете на оценителната комисия с право на глас/помощник-
оценителите използваха предварително утвърдения образец на таблица за оценка 
(оценителен лист). Попълнените таблици за оценка за всяко проектно предложение, са 
приложени към протокола от оценка на допустимостта. 


 
Оценителната комисия прегледа и прие Протокола от оценка на допустимостта на 


кандидатите (и партньорите) и проектните дейности и всички приложения към него. 
 
ИЛИ 
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 Оценителната комисия прегледа Протокола от оценка на допустимостта на 
кандидатите (и партньорите) и проектните дейности и всички приложения към него и взе 
следните решения: 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
... 


На база на извършения преглед, Оценителната комисия допусна до техническа и 
финансова оценка следните кандидати: 
 
No 
по 
ред 


Номер на 
проектното 
предложение 


Наименование на 
кандидата 


Наименование на 
проектното 
предложение 


Искана 
безвъзмездна 


финансова помощ  
     
     
     
     
     
 
 


Оценителната комисия отстрани от по-нататъшна оценка следните кандидати: 
 


No по 
ред 


Номер на проектното  
предложение 


Наименование на 
кандидата 


Наименование на 
проектното 
предложение 


Основание за 
отхвърляне 
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 7. ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 
 


Техническата и финансова оценка на проектните предложения се проведе в периода 
......-......20....... г. от членове на оценителната комисия с право на глас/помощник-оценители. 
  
 Техническата и финансова оценка е оценка по същество на проектните 
предложения, която се извърши в съответствие с критериите за оценка на проектите, 
съгласно Насоките за кандидатстване по конкретната процедура. 
 


При оценката членове на оценителната комисия с право на глас/помощник-
оценителите използваха предварително утвърдения образец на таблица за оценка 
(оценителен лист). Попълнените таблици за оценка за всяко проектно предложение са 
приложени към протокола от техническа и финансова оценка. 


 
Оценителната комисия прегледа и прие протокола от техническа и финансова оценка 


и всички приложения към него. 
 
ИЛИ 


 
 Оценителната комисия прегледа протокола от техническа и финансова оценка и 


всички приложения към него и взе следните решения: 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
... 
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Пояснителна информация е изискана от следните кандидати (ако е приложимо): 


 
 


№ Проектно 


предложе


ние No. 


Наименова


ние на 


кандидата 


Изискана 


информа


ция 


Време, 


определено за 


представяне 


на 


пояснителната 


информация 


Дата и час 


на 


изпращане 


на писмото 


Начин 


на 


изпращ


ане 


Дата и час на 


получаване 


на  


информация


та 


Начин на 


получава


не 


Получе


на 


информ


ация 


Решение на 


Оценителнат


а комисия 


           


           


           


           


 
 
 Следните ххх броя проектни предложения покриват минималните изисквания за 
получен резултат от техническа и финансова оценка и се предлагат за финансиране: 
 
 


№ Проектно 
предложен


ие № 


Наименование 
на кандидата 


Средноарит
метична 
оценка 


Препоръчана сума на 
безвъзмездната 


финансова помощ 


Препоръчан 
% на 


безвъзмезднат
а помощ 


Основание 
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Общите налични средства по тази процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ възлизат на хххх евро/лв. Като взе в предвид, че за финансиране се одобряват всички 
или част от проектните предложения по реда на класирането им, до покриване на общия 
размер на предварително обявените финансови средства по тази процедура, Оценителната 
комисия  
 


РЕШИ: 
 
Предлага за финансиране следните проектни предложения:  
 
Брой проектни предложения, които могат да бъдат финансирани: хххх 
 
Обща препоръчана от комисията сума (безвъзмездна помощ) на одобрените за финансиране 
проектни предложения: хххх евро/лв.  
 
Обща налична сума: ххххх лв.  
 


№ Проектно 
предложени


е № 


Наименова
ние на 


кандидата 


Наименован
ие на 


проектното 
предложение 


Средноар
итметична 
оценка 


Общ 
бюджет на 
проекта  


Сума на 
безвъзмезднат
а финансова  


помощ  


% на 
безвъзмездната 
финансова 
помощ  
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В резултат на извършената техническа и финансова оценка, и на базата на 


получените точки, Оценителната комисия състави списък със следните резервни 
проектни предложения: 


 
Следните ххх броя проектни предложения покриват минималните изисквания за 
получен резултат от техническа и финансова оценка и се предлагат за включване в 
„резервен списък”: 


 
 


№ Проектно 


предложен
ие 


№ 


Наименова
ние на 


кандидата 


Наименование 
на проектното 
предложение  


Средноа
ритмети
чна 


оценка 


Общ 
бюджет 


на 
проекта  


Сума на 


безвъзмездната 


финансова помощ 


% на 


безвъзмездната 
финансова 
помощ  
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Следните ххх броя проектни предложения не покриват минималните изисквания за 
получен резултат от техническа и финансова оценка (или са оттеглени от 
кандидатите) и се предлагат да не се финансират:  


 
№ Проектно 


предложение 


№ 


Наименование 
на кандидата 


Наименование 
на проектното 
предложение  


Средноаритметична 
оценка 


Общ 
бюджет 


на 
проекта 


Сума на 


безвъзмездната 


финансова 
помощ 


% на 


безвъзмездната 
финансова 
помощ  


Основание 


за 
отхвърляне 


         
         
         
 


 


 


        


 
 


Работата на Оценителната комисия приключи на  <дата>   
 


 
Неразделна част от настоящия доклад са следните приложения:  
 
1. Копие от заповедта за назначаване на Оценителната комисия и за промени в нея, 


ако има такива; 
2. Декларации за безпристрастност и поверителност, подписани от председателя, 


секретаря/секретарите, всички членове на Оценителната комисия с право на глас, 
помощник-оценителите и наблюдателите; 


3. Приложение с пояснителната информация, която е предоставяна на кандидатите 
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преди представянето на проектните предложения; 
4. Присъствени списъци; 
5. Регистър на получените проектни предложения; 
6. Протоколи от отделните етапи на оценката, подписани от лицата, включени в 


оценката на съответния етап, по образец;  
7. Обобщени таблици за допълнително изисканите и получените от кандидатите 


документи и/или разяснения от отделните етапи на оценката, изпратените 
пояснителни писма и получените такива, когато такава възможност изрично е 
предвидена в Насоките за кандидатстване по съответната процедура; 


8. Кореспонденция с кандидатите (изискана допълнителна пояснителна 
информация и/или документи и получени такива - ако е приложимо), водена по 
време на оценителния процес;  


9. Таблици за оценка (оценителни листи) от всички етапи на оценката, попълнени 
от съответните участници в процедурата по оценяване на проектните 
предложения;  


10. Списък с проектните предложения, които покриват минималните изисквания за 
получен резултат от техническата и финансовата оценка, съгласно Насоките за 
кандидатстване, и които се предлагат за финансиране в рамките на наличния 
бюджет по съответната процедура за предоставяне на безвъзмездната финансова 
помощ (регистрационен номера на проектните предложения, наименование и 
седалище на кандидатите, данни за кандидатите (лице, имащо право да подпише 
договора, пощенски адрес и официален адрес, телефон, факс, БУЛСТАТ/ЕИК), 
наименование на проектите, продължителност на изпълнение на проектите, 
място на изпълнение на проектите, общ бюджет и размер на безвъзмездната 
финансова помощ, която Оценителната комисия предлага да бъде отпусната по 
всеки проект,  национално съфинансиране и средства от ЕФРР, собствено 
съфинансиране и процент на безвъзмездна финансова помощ спрямо общите 
допустими разходи, основни дейности и индикатори за изпълнението на 
проектите (Приложение 11 от правилата);  


11. Списък с резервни проектните предложения, които са преминали успешно 
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оценката, но за които не е достигнало финансиране по конкретната процедура - 
Оценителната комисия изготвя допълнителен списък на проектни предложения, 
които са преминали успешно оценката, но за които не е достигнало финансиране 
по конкретната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
(регистрационен номера на проектните предложения, наименование и седалище 
на кандидатите, данни за кандидатите (лице, имащо право да подпише договора, 
пощенски адрес и официален адрес, телефон, факс, БУЛСТАТ/ЕИК), 
наименование на проектите, продължителност на изпълнение на проектите, 
място на изпълнение на проектите, общ бюджет и размер на безвъзмездната 
финансова помощ, която Оценителната комисия предлага да бъде отпусната по 
всеки от проектите, продължителност на изпълнение на проектите, национално 
съфинансиране и средства от ЕФРР, собствено съфинансиране и процент на 
безвъзмездна финансова помощ спрямо общите допустими разходи, основни 
дейности и индикатори за изпълнението на проектите);  


12. Таблица с точките, присъдени от оценителите от всеки един етап от оценката;  
13. Инструкции за извършване на оценката в отделните етапи, ако е приложимо. 


 


Председател:  <име и подпис>   
 
Секретар: <име и подпис> 


 
Членове с право на глас: 
  1. <име и подпис> 


 2. <име и подпис> 
   3. <име и подпис> 


   ... 
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ОФИЦИАЛНА БЛАНКА НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН 


 


УВЕДОМЛЕНИЕ 


 


ДО: 


<Име на Кандидата > 


<Адрес на Кандидата> 


 


ОТНОСНО: Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ………………………………. [наименование на процедуратa], реф. 
номер на процедурата: №…………………….., 


Референтен № на проектното предложение: ………………………………  


Наименование на проектното предложение: ………………………….. 


 


Уважаема Госпожо .....................................,/ 
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Уважаеми Г-н/Г-жо…………………...., 


 


На основание чл. ……………., ал. ……… от ПМС 121/31.05.2007 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 
8.06.2007 г., в сила от 8.06.2007 г., изм. и доп……………………) и във връзка с Ваше проектно 
предложение с регистрационен номер: <хххххххх>, <наименование на проектното 
предложение>, подадено по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
<номер и наименование на процедурата>, бих желал да Ви уведомя, че след извършена оценка, 
на Вашето проектно предложение, същото не бе предложено от оценителната комисия за 
финансиране и одобрено от ръководителя на Договарящия орган за финансиране на следните 
основания:  


1. 


2. 


. 


- 


[посочват се детайлно основанията за отстраняване] 


 


 


Използвам възможността да Ви благодаря за проявения интерес чрез участието Ви в настоящата 
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  


 
С уважение,  
 
 


<Име> 
……………………… 
Председател на Оценителна 
комисия 


 








 
РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  


Минис тър  н а  икономик а т а ,  ен ер г е тик а т а  и  т ури зма  


 


 
Утвърждавам: 


ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 
Министър на икономиката, 
енергетиката и туризма и 
Ръководител на Управляващия 
орган 
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1. Оценителна комисия  
 
1.1. Състав на Оценителната комисия 
 
1.1.1. Оценителната комисия се назначава със заповед на ръководителя на договарящия 
орган по образец (Приложение 8.2.20). Договарящ орган е Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма (МИЕТ) чрез Дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност” в качеството й на Управляващ орган на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”  2007 – 2013 (УО на ОП 
„Конкурентоспособност”) и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и следните 
предприятия (ИАНМСП), в качеството й на Междинно звено на оперативната програма, в 
случаите, когато функцията по сключване на договори му е делегирана от УО. Ръководител 
на договарящия орган е министърът на икономиката, енергетиката и туризма за операциите 
по приоритетните оси, по които на междинното звено не е делегирана функцията по 
сключване на договори. Ръководител на договарящия орган по приоритетните оси, по които 
на междинното звено е делегирана функцията по сключване на договори, е изпълнителния 
директор на ИАНМСП.  
 
1.1.2. Съставът на Оценителната комисия включва председател и секретар(и) без право на 
глас, необходимият брой членове с право на глас (не по-малко от трима) и резервни членове 
(не по-малко от трима).    
 
1.1.3. Председателят на оценителната комисия трябва да притежава необходимата 
квалификация и професионална компетентност, за да осигури законосъобразното протичане 
на оценителния процес. 
 
1.1.4. Членовете на оценителната комисия са независими и безпристрастни в своята 
дейност. Всички членове на оценителната комисия с право на глас имат равни права при 
вземането на решения и носят пълна отговорност за резултатите от оценителния процес, вкл. 
в случаите, когато в оценката участват помощник-оценители, съгласно т.2 от настоящите 
правила.  
 
1.1.5. Членовете на оценителната комисия трябва да разполагат с необходимата 
квалификация и професионална компетентност за оценка на проектните предложения. Тези 
лица са длъжни да изпълняват задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно. 
 
1.1.6. За операциите по неделегираните приоритетни оси председателят на Оценителната 
комисия е щатен служител от дирекция ЕФК, а по делегираните приоритетни оси – от 
ИАНМСП. Членовете и резервните членове на комисията могат да бъдат щатни служители 
от договарящия орган, от администрацията на МИЕТ (когато дирекция ЕФК е договарящ 
орган) или от ИАНМСП (по делегираните приоритетни оси – приоритетни оси 1 и 2 на 
оперативната програма), както и външни за съответната администрация лица.   
 
1.1.7. Договарящият орган задължително включва като членове и резервни членове на 
всяка оценителна комисия най-малко 1/3 външни експерти и/или външни оценители. 
„Външен експерт” е лице от държавната администрация, което не заема длъжност в звеното, 
изпълняващо функции на договарящ орган. „Външен оценител” е лице, което не заема 
длъжност в държавната администрация. Външните оценители са лица от списъка по чл. 17, 
ал. 3 от ПМС № 121/31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна 
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финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз (ПМС № 
121/31.05.2007 г.).   
 
1.1.8. Квалификацията и професионалната компетентност на председателя, секретаря и 
членовете на оценителната комисия се преценява въз основа на представена и подписана от 
тях автобиография по образец (Приложение 8.2.11).   
 
1.1.9. Участниците в оценителния процес, с изключение на служителите от Управляващия 
орган и от Междинното звено на оперативната програма, получават възнаграждение за  
работата си в оценителния процес. 
 
1.2. Ограничения 
 
Председателят, секретарят и членовете на оценителната комисия, както и наблюдателите и 
помощник-оценителите не могат да бъдат: 
 
1.2.1. Лица, които се намират в конфликт на интереси с някой от кандидатите в 
процедурата за предоставяне за безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 52, параграф 2 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на 
Европейските общности. В този смисъл „конфликт на интерес” е налице, когато 
безпристрастното и обективно упражняване на функциите е компрометирано от основания 
включващи семейни причини, емоционален живот, политически или национален афинитет, 
икономически интерес или всякакъв друг общ с кандидата интерес; 
 
1.2.2. Лица, които имат интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ по 
конкретната процедура по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт 
на интереси; 
 
1.2.3. Свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с кандидат по процедурата. По 
смисъла на тази разпоредба свързани лица са: 


а) съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по 
права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по 
сватовство - до втора степен включително; 


б) физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се 
намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни 
съмнения в неговата безпристрастност и обективност. 
 
1.2.4. Лица, които се намират помежду си в йерархична зависимост. Йерархичните връзки 
се преценяват въз основа на изпълняваната от лицата длъжност в състава на съответната 
администрация или друга организация; 
 
1.2.5. Лица, които са членове на Комитета за наблюдение на Оперативна програма 
„Конкурентоспособност” или на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа 
референтна рамка;  
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1.2.6. Лица от Управляващия орган/Междинното звено, които са определени да изпълняват 
функции на мениджъри, отговорни за изпълнението (наблюдението) на проекта, по който се 
извършва оценка.  
 
2. Помощник-оценители  
 
2.1. Разглеждането на проектните предложения може да бъде извършено изцяло или 
отчасти от помощник-оценители въз основа на чиято оценка или експертно мнение 
оценителната комисия взема решенията си, когато: 


а) има голям брой предложения; 
б) предложенията се отличават с висока степен на техническа сложност и/или се отнасят 
до област, която изисква специфични познания и/или опит; 
в) в други случаи, по преценка на договарящия орган. 


 
2.2. Помощник-оценителите могат да извършват цялостна или частична оценка на 
проектните предложения, или да дават експертно становище по специфични въпроси, както 
и да извършват други спомагателни дейности в процеса на оценяване.  
 
2.3. Помощник-оценителите се определят със заповед на ръководителя на договарящия 
орган, в която се регламентират подробно възложените им дейности в процедурата по 
оценяване и етапите на оценка на проектните предложения, до които се ограничава 
дейността им.  
 
2.4. На помощник-оценителите могат да бъдат възлагани дейности, включващи 
провеждането на пряка кореспонденция с кандидати по проектни предложения (напр. 
отправяне на искания за представяне на липсващи документи и/или разяснения).  
 
2.5. Помощник-оценителите трябва да разполагат с необходимата квалификация и 
професионална компетентност за предоставяне на обосновано становище или оценка по/на 
проектните предложения. Квалификацията и професионалната компетентност на помощник-
оценителите се преценява въз основа на представена и подписана от тях автобиография по 
образец (Приложение 8.2.11).  
 
2.6.  Помощник-оценителите не са членове на оценителната комисия. Участието им се 
ограничава до етапите и дейностите в оценката на проектните предложения, които конкретно 
са им възложени със заповедта за определянето им. По покана на председателя на 
оценителната комисия, помощник-оценителите могат да присъстват на заседанията на 
членовете на оценителната комисия, за да представят становището си по проектните 
предложения и/или да обосноват оценката, поставена от тях по конкретно проектно 
предложение. 
 
2.7. Помощник-оценителите са длъжни да изпълняват задълженията си добросъвестно, 
обективно и безпристрастно. 
 
2.8. Не могат да участват в процедурата по оценяване като помощник-оценители лица, за 
които е налице някое от ограниченията по т. 1.2. 
 
 
3. Наблюдатели 
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3.1. По преценка на договарящия орган в процедурата по оценяване на проектните 
предложения могат да бъдат включени наблюдатели. За операции по ОП 
„Конкурентоспособност” по неделегираните на Междинното звено приоритетни оси, 
наблюдатели са служители от сектор „Вътрешен контрол”, отдел „Координация на 
програми”, дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”. За операции по ОП 
„Конкурентоспособност”, възложени за изпълнение на Междинното звено, наблюдатели са 
служители от дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”. 
 
3.2. Наблюдателите се определят със заповедта на ръководителя на договарящия орган за 
назначаване на Оценителна комисия по конкретната процедура, като се посочва статута им.  
Наблюдателите не са членове на оценителната комисия. В случаите, когато договарящ орган 
е междинно звено, в процедурата по оценяване може да се включи наблюдател от 
управляващия орган. 
 
3.3. При провеждане на процедури за подбор на проекти за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по ОП „Конкурентоспособност” договарящият орган кани 
писмено органите, посочени в чл. 19, ал. 6 от ПМС № 121/31.05.2007 г. да излъчат свои 
представители със статут на наблюдатели. В случай, че бъдат номинирани наблюдатели от 
тези структури, ръководителят на договарящия орган ги посочва в това им качество в 
заповедта за назначаване на Оценителната комисия по конкретната процедура.  
 
3.4. Наблюдателите трябва да разполагат с необходимата квалификация и 
професионална компетентност за следене на законосъобразното протичане на оценителния 
процес.  
 
3.5. Не могат да участват в процедурата по оценяване като наблюдатели лица, за които е 
налице някое от ограниченията по т. 1.2. 
 
3.6. При назначаване на нов състав на оценителната комисия, същата се назначава със 
заповед на ръководителя на Договарящия орган съгласно установените ред и условия, като в 
състава й се включва като наблюдател лице, което не е било включено в състава на 
първоначално назначената оценителна комисия. 
 
3.7. Наблюдателите са длъжни да изпълняват задълженията си добросъвестно, обективно 
и безпристрастно.     
 
4. Отговорности на участниците в оценителния процес 
 
4.1. Липса на конфликт на интереси и поверителност 
 
4.1.1. Председателят, секретарят, членовете на Оценителната комисия, помощник-
оценителите и наблюдателите подписват декларация за липса на конфликт на интереси и 
поверителност (Приложение 8.2.1), включително относно обстоятелствата, визирани в т. 1.2 
от настоящите правила, незабавно след като научат имената на кандидатите в процедурата за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 
 
4.1.2. При възникване на обстоятелство по т. 1.2  в хода на провеждане на процедурата по 
оценяване, председателят, секретарят, членовете на Оценителната комисия, помощник-
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оценителите и наблюдателите следва незабавно да информират писмено за това 
ръководителя на договарящия орган. В случаите, когато договарящ орган е Междинното 
звено, наблюдателят изготвя  информацията с копие до ръководителя на УО. 
 
4.1.3. В случаите на конфликт на интереси: 


а) председателят, секретарят и членовете на оценителната комисия се отстраняват от 
състава й; 
б) помощник-оценителите и наблюдателите се отстраняват изцяло от участие в 
процедурата по оценяване. 


 
4.1.4. В случаите на свързаност или йерархична зависимост от участие в процедурата по 
оценяване се отстраняват толкова лица, колкото е необходимо, за да се изпълнят съответните 
изисквания по т. 1.2.3. и т. 1.2.4. 
 
4.1.5. Всяка промяна в председателя, секретаря, членовете на оценителната комисия, 
помощник-оценителите и/или наблюдателите, независимо от основанието, се извършва със 
заповед на ръководителя на договарящия орган, която се прилага към оценителния доклад. 
Извършената промяна трябва да бъде отразена и в доклада за оценката. Новоопределените 
лица подписват декларация по т. 4.1.1. Председателят на оценителната комисия преценява 
необходимостта от повторна оценка, съобразно взетите към момента на 
оттеглянето/отстраняването решения на оценителната комисия. 
 
4.1.6. Когато в заповедта за определяне на оценителната комисия са включени резервни 
членове, помощник-оценители и/или наблюдатели, титулярът, декларирал наличие на 
обстоятелство по т. 1.2., се замества от резервния представител. В този случай не се променя 
заповедта за определяне на комисията, като обстоятелството се посочва в доклада на 
комисията. Резервните представители, които заместват титуляря, подписват декларация по т. 
4.1.1. 
 
4.1.7. Председателят, секретарят, членовете на оценителната комисия, помощник-
оценителите и наблюдателите не могат да разгласяват информация относно разглеждането, 
разясняването, етапите на оценката или съпоставката на предложенията, резултатите от 
оценката или относно решенията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. 
 
4.1.8. Обсъжданията в комисията за оценка се провеждат при закрити врати и са 
поверителни. Всеки опит на кандидат да повлияе на оценителния процес по какъвто и да е 
начин (напр. чрез иницииране/осъществяване на контакт с участник в оценителния процес) 
се разглежда в оценителната комисия и може да доведе до отстраняване на съответното 
проектно предложение от процеса на оценка. 


 
4.1.9. Когато не се разглеждат, предложенията трябва да се съхраняват на сигурно място. 
Забранено е изнасянето на проектните предложения извън помещението, където се провежда 
оценката. 
 
 
 
4.2. Отговорности на председателя и на секретаря на оценителната 
комисия 
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4.2.1. Председателят на Оценителната комисия ръководи организационно и методически 
работата на оценителната комисия, координира процеса на оценка в съответствие с 
процедурите, предвидени в ПМС № 121/31.05.2007 г., осигурява безпристрастност и 
прозрачност на процеса, и спазване на срока за оценка, определен в чл. 24, ал. 2 от ПМС № 
121/31.05.2007 г. 
 
4.2.2. Секретарят/секретарите на Оценителната комисия подпомага/т председателя в 
дейността му, осигурява/т техническата обезпеченост на дейността на комисията и 
изпълнява/т всички административни дейности, свързани с оценителния процес, като: 


а) предоставяне на членовете на оценителната комисия и съхраняване на 
Декларациите за липса на конфликт на интереси и поверителност; 
б) водене на протокол от заседанията на оценителната комисия, изготвяне, 
изпращане, съхранение на писма до/от кандидати и всякаква друга кореспонденция и 
документация, свързана с оценката; 
в) водене на справка относно присъствието на членовете на оценителния процес; 
г) комплектоване на документация, свързана с оценителния процес, като протоколи 
от заседания, приложения към оценителния доклад и други документи; 
д) оказване съдействие на председателя на оценителната комисия при изготвяне на 
оценителния доклад, и др.под. 


 
4.3. Отговорности на наблюдателите 
 
4.3.1. Наблюдателят следи процедурата да бъде проведена при спазване на разпоредбите 
на ПМС № 121/31.05.2007 г. и настоящите Правила.     
                                                                                                                  
4.3.2. Наблюдателят присъства на заседанията на оценителната комисия, като не може да 
участва в обсъжданията и да влияе по какъвто и да е начин при оценяването на проектните 
предложения.  
 
4.3.3. Наблюдателят има следните правомощия:  


4.3.3.1. да присъства на заседанията на оценителната комисия; 
4.3.3.2. на достъп до всички документи, свързани с оценителния процес; 
4.3.3.3. да извърши независима оценка на извадков принцип – извадковата проверка 


се извършва на % от одобрените и отхвърлените на различните етапи проектни предложения, 
както следва: 


а) на етап оценка на административно съответствие - не по-малко от 5%; 
б) на етап оценка на допустимостта - не по-малко от 10 %; 
в) на етап техническа и финансова оценка - не по-малко от 10 %. 


4.3.4. За определяне кои от подадените проектни предложенията по процедурата за 
предоставяне на безвъзмездната финансова помощ следва да се включат в извадковата проверка 
наблюдателят използва програма Excel и функцията Random Number Generation. Случайно 
избраните от програмата поредни номера от общото множество са предмет на проверката. 


4.3.5. При извършване на извадкова проверка наблюдателят използва съответните 
оценителни листове, приложими за различните етапи от работа на оценителната комисия. 
 


4.3.6. Наблюдателят е длъжен да присъства на не по-малко от 25% от всички заседания на 
Оценителната комисия, като относно дейността му са приложими и всички изисквания, 
посочени в Наръчника на Управляващия орган. 
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4.3.7. Основната задача на наблюдателя е да докладва на ръководителя на договарящия 
орган на възможно най-ранен етап от процедурата по оценка относно установени отклонения 
от правилата. При констатиране на нарушения на процедурата наблюдателят е длъжен 
незабавно писмено да информира ръководителя на договарящия орган с оглед своевременно 
предприемане на действия за отстраняването им. В случаите, когато договарящ орган е 
Междинното звено информацията се изготвя с копие до ръководителя на управляващия 
орган. 
 
4.3.8. След приключването на оценителния процес наблюдателят изготвя доклад по образец 
(Приложение 8.2.14) за своята дейност до Ръководителя на договарящия орган. В случаите, 
когато договарящ орган е Междинното звено, докладът се изготвя с копие до ръководителя 
на управляващия орган. 
 
4.3.9. Ръководителят на договарящия орган взема предвид констатациите на наблюдателя 
при вземане на мотивирано решение по т. 9 от настоящите правила. 
 


5. Принципи на оценяването 
 
Оценката на проектните предложения се извършва при спазване на следните принципи: 
 
5.1. Публичност и прозрачност. При процедурите за подбор на проекти изискванията 
към проектните предложения и критериите за оценяването им следва да са предварително 
публикувани, като тези изисквания не могат да се променят в хода на провеждане на 
процедурата. До 15 работни дни от датата на сключване на договорите, съответно издаването 
на заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, ръководителят на 
договарящия орган публикува на своята интернет страница (а когато договарящ орган е 
Междинното звено - и на интернет страницата на Управляващия орган) и на Единния 
информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България информация (Приложение 
8.2.17 – Образец на Списък на сключени договори по процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ), която включва: 


а) наименование и седалище на бенефициентите; 
б) място на изпълнение на проектите; 
в) наименование на проектите, за които е отпусната безвъзмездната финансова 
помощ; 
г) общия бюджет и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ по 
всеки от проектите; 
д) продължителност на изпълнение на проектите; 
е) основните дейности и индикаторите за изпълнението на проектите. 
 


5.2. Свободна и лоялна конкуренция. Оценяването на проектите и предоставянето на 
безвъзмездна помощ се осъществява при липса на конфликт на интереси и равно третиране 
на всички кандидати. 
 
5.3. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Проектните предложения, 
предложени за финансиране, трябва да са оценени от Оценителната комисия, и където е 
приложимо, от помощник-оценителите, при спазване на публикуваните критерии за избор на 
проекти и еднакво прилагане на правилата спрямо всички кандидати.  
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5.4. Забрана за двойно финансиране. Не може да получи финансиране проект на 
кандидат, който е получил безвъзмездна финансова помощ от друг източник за същата 
дейност. Преди вземане на решение по доклада на оценителната комисия договарящият 
орган извършва проверка за липса на двойно финансиране на проектите. В случай че преди 
момента на сключване на договора се установи наличие на двойно финансиране на проект 
или на дейност от него, ръководителят на договарящия орган може да вземе мотивирано 
решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на кандидата.  
 
5.5. Съобразяване с прага на допустимите държавни/минималните държавни помощи. В 
случай че преди момента на сключване на договора се установи надхвърляне на прага на 
допустимите държавни/минималните държавни помощи, ръководителят на договарящия 
орган може да вземе мотивирано решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ на кандидата. 
 
5.6. Забрана за обратно действие. С безвъзмездната помощ се финансират дейности, 
осъществени в периода на изпълнение на одобрения за финансиране проект. Само ако е това 
е предвидено в Насоките за кандидатстване и е поискано в съответното проектно 
предложение, с безвъзмездна помощ могат да се финансират дейности, извършени преди 
датата на сключване на договора, съответно издаване на заповедта за предоставяне на 
безвъзмездна помощ, но след датата на подаване на проектното предложение. 
 
5.7. Забрана за извличане на печалба от исканата безвъзмездна финансова помощ. Не 
могат да се предлагат за финансиране проекти, които предвиждат извличане на печалба със 
средствата на безвъзмездната помощ по време на изпълнение на проекта. 
 
5.8. Бързина на оценителния процес. Всички участници в оценителния процес са длъжни 
да приключат оценката на проектните предложения в срока, определен в чл. 24, ал. 2 от ПМС 
121/31.05.2007 г. 
 
5.9. Конфиденциалност на оценителния процес. Цялата процедура на оценяване на 
проектни предложения протича в условията на поверителност от стартирането на 
съответната процедура до сключването на договорите, съответно издаването на заповедта по 
чл.3 от ПМС №121/31.05.2007 г. В този период никаква информация относно оценяването 
или решенията на оценителната комисия не може да бъде разгласявана към трети лица, 
неучастващи в процедурата по оценяване. 
  
6. Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
 
6.1. Безвъзмездна финансова помощ се предоставя чрез провеждането на процедура за 
подбор на проекти или процедура на директно предоставяне. 
 
6.2. Процедурите за подбор на проекти могат да бъдат открита процедура и процедура с 
предварителен подбор, които от своя страна могат да бъдат: 


6.2.1. С оглед начина на подбор на проектите - процедура на конкурентен подбор и 
процедура на подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество.  
6.2.2. С оглед на сроковете за кандидатстване - процедура с определен срок или без 
определен срок на кандидатстване. В случаите на обявяване на процедура с един 
краен срок за кандидатстване минималният срок за набиране на проектни 
предложения е 60 дни. В обявата за стартиране на процедурата се указва крайният 
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час за получаване на проектни предложения. 
 


7. Процедура за подбор на проекти 
 
7.1. Открита процедура за подбор на проекти 
 
Открита процедура за подбор на проекти е тази, при която всяко заинтересовано лице може 
да представи проектно предложение чрез формуляр за кандидатстване, изготвен в 
съответствие с насоките за кандидатстване, в отговор на публикувана обява. 
 
7.1.1. Етапи на процедурата по оценка при открита процедура за подбор 
на проекти 
 
Процедурата по оценка започва с получаването (регистрация) на проектните предложения и 
завършва с постановяването на мотивирано решение за одобряване на оценителния доклад и 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по предложените проекти или отхвърляне 
на оценителния доклад и прекратяване на процедурата. Отделните етапи на оценката на 
проектните предложения са: 


а) оценка на административното съответствие; 
б) оценка на допустимостта; 
в) техническа и финансова оценка. 
 


Всички допуснати проектни предложения се оценяват в съответствие с критериите, описани 
в Насоките за кандидатстване по съответната процедура. Критериите не подлежат на 
изменение по време на провеждането на процедурата.  
 
7.1.1.1. Предварителната проверка за окомплектованост, подаване и 
регистрация на проектни предложения 
 
7.1.1.1.1. Проектните предложения се получават на адресите на договарящия орган, 
посочени в Насоките за кандидатстване по съответната процедура, от служители на 
договарящия орган. При подаване на проектните предложения на ръка, лицето, приносител 
на проектното предложение, може да направи устно искане за извършване на  предварителна 
проверка на проектното предложение от служител на договарящия орган. 
 
7.1.1.1.2. Предварителната проверка на проектното предложение е проверка, 
осъществявана от служител на договарящия орган, за наличието на документите, изброени в 
т. „Списък на документите за кандидатстване” от Насоките за кандидатстване по съответната 
процедура, за броя на копията и за наличието на електронно копие, за спазването на 
изискуемата форма, но не и относно съдържанието на изискуемите документи.  
 
7.1.1.1.3. Предварителната проверка по т. 7.1.1.1.2. не обвързва Оценителната комисия 
при осъществяване на административна проверка на проектното предложение по т.7.1.1.2. 
 
7.1.1.1.4. В случаите, когато се извършва предварителна проверка, проектното 
предложение се представя в незапечатан плик. При получаването му служителят извършва 
проверка и попълва контролен лист по образец (Приложение 8.2.2), който се съставя в два 
екземпляра. Единият екземпляр от контролния лист се връчва на лицето, приносител на 
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проектното предложение, а другият екземпляр остава за Договарящия орган. На двата 
екземпляра на контролния лист се поставя дата, име и подпис на длъжностното лице, 
извършващо проверката, и на лицето, приносител на проектното предложение.  
 
7.1.1.1.5. В случай, че при предварителната проверка по т. 7.1.1.1.2. се установи липсата 
на изискуем документ или наличието на документ, подаден във форма, различна от 
изискуемата, лицето, приносител на проектното предложение, може да не подаде проектното 
предложение. Ако лицето подаде проектното предложение, Договарящият орган не може да 
откаже приемането му. 
 
7.1.1.1.6. В случая по т. 7.1.1.1.5., изречение първо, до изтичане на крайния срок за 
приемане на проектните предложения, указан в Насоките за кандидатстване по съответната 
процедура, при всяко следващо подаване на проектното предложения на ръка, лицето, 
приносител на проектното предложение, може да направи устно искане за извършване на 
предварителна проверка по реда на т. 7.1.1.1.2-7.1.1.1.4. 
 
7.1.1.1.7. Когато след извършване на предварителната проверка лицето, приносител на 
проектното предложение, желае да подаде проектното предложение, в плика се поставя 
екземпляра на Договарящия орган от контролния лист и пликът се запечатва. 
 
7.1.1.1.8. При подаване на проектните предложения и получаването им от служителите 
на договарящия орган, проектните предложения се регистрират в Информационната система 
за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на Европейския 
съюз (ИСУН). 
 
7.1.1.1.9. При приемане на проектното предложение върху плика се отбелязва 
регистрационния номер. 
 
7.1.1.1.10. Всички проектни предложения се регистрират, независимо дали са получени 
преди или след изтичане на срока за представяне на предложенията, ако е определен такъв. 
 
7.1.1.1.11. При получаване и регистрацията на проектните предложения служителите 
издават разписки (Приложение 8.2.3) за всички проектни предложенията, подадени на ръка. 
За проектните предложения, получени по поща или куриер, се изпраща копие от разписката 
по факса или на адреса на кандидата. В разписките, издадени при регистрацията на 
проектните предложения, се отразява следната информация: 


а) регистрационен номер на проектното предложение; 
б) наименование, БУЛСТАТ/ЕИК, адрес, телефон и факс на кандидата; 
в) наименование на проектното предложение; 
г) дата и час на получаване. 
 


7.1.1.1.12. Регистрационният номер се използва от кандидата и лицата, участващи в 
процеса на оценка като референтен номер в процеса на оценката. Проектните предложения 
се съхраняват на сигурно място до сесията по отваряне на проектните предложения. 
 
7.1.1.1.13. Въз основа на информацията, съдържаща се в обратните разписки, издадени при 
регистрацията на всички получени проектни предложения, се изготвя единен регистър на 
получените проектни предложения по образец (Приложение 8.2.12). Регистърът се изготвя 
от изрично упълномощен от ръководителя на договарящия орган служител и съдържа 
следната информация: референтен номер и наименование на процедурата за предоставяне на 
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безвъзмездна финансова помощ; краен срок за получаване на проектните предложения 
(където е приложимо); регистрационен номер на проектното предложение; наименование, 
БУЛСТАТ/ЕИК, адрес, телефон и факс на кандидата; наименование на проектното 
предложение; дата на получаване на проектното предложение; час на получаване на 
проектното предложение; дата, име и подпис на служителя, изготвил регистъра. 
 
7.1.1.2. Отваряне на проектните предложения и оценка на 
административно съответствие 
 


7.1.1.2.1. Секретарят на оценителната комисия отговоря за осигуряването на всички 
документи, необходими за оценяването, като декларации за липса на конфликт на интереси и 
поверителност, оценителни листове, таблици, регистрационни разписки, формуляри за 
оценка, формуляри за протоколи, доклади и др. Секретарят отговоря за съхранението на 
оригиналите на получените проектни предложения, а копията от тях се разпределят между 
членовете на Оценителната комисия и/или помощник-оценителите за целите на оценката. 
 
7.1.1.2.2. Проектните предложения се отварят след тяхното получаване от членовете на 
оценителната комисия с право на глас или от помощник-оценителите, като регистрационният 
номер се отбелязва върху всички екземпляри на проектното предложение.  
 
7.1.1.2.3. При отварянето на проектните предложения заглавните страници на всички 
екземпляри на формулярите за кандидатстване се подписват от председателя и секретаря на 
Оценителната комисия или от един член на оценителната комисия с право на глас/ 
помощник-оценител. 
 
7.1.1.2.4. Отварят се всички проектни предложения, получени до изтичане на крайния 
срок за кандидатстване, където е приложимо. При отварянето на проектните предложения се 
проверяват регистрационните данни.  
 
7.1.1.2.5. Всички проектни предложения, получени в указания краен срок, където е 
приложимо, са обект на административна оценка. При оценка на административното 
съответствие се извършва проверка относно формалното представяне на проектното 
предложение.  
 
7.1.1.2.6. Проверката на административно съответствие на всяко проектно предложение 
се извършва от двама членове на оценителната комисия с право на глас или от помощник-
оценители, независимо един от друг,  като се използва и попълва предварително утвърден 
образец на оценителен лист за проверка на административно съответствие. При различие в 
техните становища, отразени в попълнените оценителни листа, въпросът се решава 
окончателно от Оценителната комисия. Председателят, секретарят, членовете на комисията с 
право на глас или помощник-оценителите нямат право да променят образеца на оценителния 
лист. 
 
7.1.1.2.7. Оценката на административно съответствие включва проверка относно 
следните обстоятелства: 


а) пълнота на проектното предложение – Формуляр за кандидатстване, пълен 
набор от необходимите анекси и придружителни документи, определени в 
Насоките за кандидатстване по съответната процедура, брой на копията, 
наличието на електронно копие; 
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б) дали формулярът за кандидатстване е надлежно попълнен; 
в) дали декларациите са попълнени и подписани; 
г) дали размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ е в границите, 
установени за съответната процедура; 
д) дали продължителността на проекта е в рамките на максималната 
продължителност, съобразно изискванията на съответната процедурата; 
е) други административни изисквания, определени в Насоките за 
кандидатстване по съответната процедура. 


 
7.1.1.2.8. В случай, че кандидатът не е представил Формуляр за кандидатстване, бюджет 
или друг необходим документ, определен в Насоките за кандидатстване по съответната 
процедура,  или проектното предложение е подадено по начин, различен от този, посочен в 
Насоките за кандидатстване, всяко от лицата по т. 7.1.1.2.6., в попълнения от него 
оценителен лист предлага кандидатът да бъде отстранен от оценка. 
 
7.1.1.2.9. При никакви обстоятелства и на никакви основания на този етап не могат да 
бъдат искани документи и/или разяснения, освен когато това изрично е предвидено в 
Насоките за кандидатстване по съответната процедура. В този случай оценителната комисия 
използва образеца (Приложение 8.2.4) и определя срок за получаването на исканите 
документи и/или разяснения, който не може да бъде по-дълъг от 7 календарни дни, считано 
от датата на получаване на искането за разяснения. 
 
7.1.1.2.10. В случай, че Насоките за кандидатстване по съответната процедура допускат 
искането на документи и/или разяснения на този етап от оценката, представената 
информация и документи не трябва да променят първоначалните условия на проектните 
предложения и/или да водят до попълване на проектните предложения с документи, които са 
били изискани от договарящия орган с Насоките за кандидатстване, но не са представени от 
кандидатите при подаване на проектното предложение.  
 
7.1.1.2.11. Оценителната комисия няма право да предлага за отстраняване за 
непредставени документи, когато те се отнасят за обстоятелства, вписани или обявени в 
търговски регистър. В този случай комисията е длъжна да приложи чл. 23, ал. 4 от Закона за 
търговския регистър и да извърши служебна проверка в търговския регистър, като същото се 
отрази надлежно в протоколите и оценителния доклад.  
 
7.1.1.2.12. Не могат да бъдат отхвърлени проектни предложения на следните основания: 


а) проектни предложения, представени в по-малък брой копия от изискуемите; 
б) в случай на липсващ електронен носител на Формуляра за кандидатстване 
или на Бюджета. 


 
7.1.1.2.13. В случай, че отделни секции на Формуляра за кандидатстване не са попълнени, 
Оценителната комисия може да вземе решение да не отстранява кандидата, като това 
обстоятелство се отразява при техническата и финансова оценка на съответния кандидат, 
освен ако в Насоките за кандидатстване по съответната процедура изрично е определено, че 
непопълването на всички секции е основание за отхвърляне на проектното предложение. 
 
7.1.1.2.14. При оценка на проектните предложения членовете на оценителната комисия с 
право на глас/помощник-оценителите попълват оценителни листа за проверка за 
административното съответствие на проектните предложения.  
 







ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на Оценителната комисия и на екипа по договаряне при процедури за 
предоставяне на безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007 - 2013 


Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност” – Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”, ноември 2009 г. 


14


7.1.1.2.15. Председателят, секретарят, членовете на оценителната комисия с право на глас 
и помощник-оценителите, на които е възложена оценката за административно съответствие, 
съставят обобщени протоколи (Приложение 8.2.5) със следното съдържание: 


а) дати на провеждане на оценката; 
б) имена на председателя, секретаря, членовете на оценителната комисия с 
право на глас, помощник-оценителите и на наблюдателите, ако има такива; 
в) проектни предложения, които са получени в крайния срок за кандидатстване 
(ако е приложимо); 
г) проектни предложения, които са получени след крайния срок за 
кандидатстване (ако е приложимо); 
д) обобщени данни на проектните предложения (секция „Обобщени данни” от 
Формуляра за кандидатстване); 
е) обобщена таблица за допълнително изискани и получени документи и/или 
разяснения в случай, че Насоките за кандидатстване по съответната процедура 
допускат искането на документи и/или разяснения на този етап; 
ж) разпечатки на съдържащата се в търговския регистър информация, 
отразяваща извършените справки по т. 7.1.2.2.11.; 
з) проектните предложения, които са предложени за по-нататъшна оценка;  
и) проектните предложения, предложени за отхвърляне, като се посочват 
основанията за това. 


 
7.1.1.2.16. Приложения към протоколите за оценка са оценителните листове и пълната 
кореспонденция с кандидатите в случай, че Насоките за кандидатстване по съответната 
процедура допускат искането на документи и/или разяснения на този етап.  
 
7.1.1.2.17. Протоколите се подписват от председателя, секретаря, членовете на 
оценителната комисия с право на глас и/или помощник-оценителите, които са извършили 
оценката на този етап. 
 
7.1.1.3. Оценка на допустимостта 
 
7.1.1.3.1. Оценката на допустимостта е етап от оценката на проектното предложение, 
при който оценяването се извършва чрез прилагане на критериите за допустимост на 
кандидатите и партньорите, ако има такива, както и на проектните дейности. 
 
7.1.1.3.2. Критерии за допустимост на кандидатите/партньорите са критерии относно 
лицата, които могат да бъдат бенефициент по конкретната процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ. 
 
7.1.1.3.3. Критерии за допустимост на проектните дейности се отнасят до видовете 
дейности, предвидени за изпълнение в рамките на проектните предложения. 
 
7.1.1.3.4. Членовете на оценителната комисия с право на глас/ помощник-оценителите не 
могат да променят тези критерии при никакви обстоятелства. 
 
7.1.1.3.5. Проверката на допустимостта на всяко проектно предложение се извършва от 
двама членове на оценителната комисия с право на глас или помощник-оценители, 
независимо един от друг,  като се използва и попълва предварително утвърден образец на 
оценителен лист. При различие в техните становища, отразени в попълнените оценителни 
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листи, въпросът се решава окончателно от Оценителната комисия. Председателят, 
секретарят, членовете на комисията с право на глас или помощник-оценителите нямат право 
да променят образеца на оценителния лист. 
 
7.1.1.3.6. Оценката на допустимостта на кандидатите/партньорите се извършвa 
съобразно критериите за допустимост, посочени в Насоките за кандидатстване по 
съответната процедура на базата на представени декларации от кандидатите. В случай, че на 
етап кандидатстване са изискани официални документи, издадени от съответните 
компетентни органи, или изрични декларации за обстоятелствата, посочени в критериите за 
допустимост на кандидатите, се извършва проверка и на базата на представените 
придружителни документи. 
 
7.1.1.3.7. Оценката на допустимостта на проектните дейности се извършва съобразно 
критериите за допустимост, посочени в Насоките за кандидатстване по съответната 
процедура, на базата на представеният Формуляр за кандидатстване. 
 
7.1.1.3.8. Членовете на оценителната комисия с право на глас/помощник-оценителите 
попълват оценителни листи за оценка на допустимостта на кандидатите и партньорите, ако 
има такива, и на проектните дейности.  
 
7.1.1.3.9. При никакви обстоятелства и на никакви основания на този етап не могат да 
бъдат искани документи и/или разяснения, освен когато това изрично е предвидено в 
Насоките за кандидатстване по съответната процедура. В този случай оценителната комисия 
използва образеца (Приложение 8.2.4) и определя срок за получаването на исканите 
документи и/или разяснения, който не може да бъде по-дълъг от 7 календарни дни, считано 
от датата на получаване на искането за разяснения. 
 
7.1.1.3.10. В случай, че Насоките за кандидатстване по съответната процедура допускат 
искането на документи и/или разяснения на този етап, представената информация и 
документи не трябва да променят първоначалните условия на проектните предложения и/или 
да водят до попълване на проектните предложения с документи, които са били изискани от 
договарящия орган с Насоките за кандидатстване, но не са представени от кандидатите при 
подаване на проектното предложение. 
 
7.1.1.3.11. На този етап определени от председателя на оценителната комисия лица от 
състава й следва да извършат проверка за липса, респективно наличие на двойно 
финансиране на проектните предложения, които отговарят на критериите за допустимост 
или на дейности от тях, и проверка за спазване правилата за натрупване на 
държавни/минимални помощи. За извършване на проверките Оценителната комисия 
използва:  


а) информацията от извършена справка за двойно финансиране в  ИСУН; 
б)  информацията, предоставена от кандидата в декларациите по чл. 15, ал. 2, 
т. 6 и 7 от ПМС № 121/31.05.2007 г.; 
в) информацията по чл. 37 от ПМС № 121/31.05.2007 г., подлежаща на 
публикуване на Интернет страниците на МЗ, на УО и на Единния 
информационен портал за обща информация за управлението на Структурните 
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България; 
г) при съмнение за непълна или невярна информация, предоставена от 
кандидата, писмено искане до договарящия орган, сключил договор за 
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финансиране на проект със същия кандидат относно предоставяне на 
допълнителна информация за характера на финансираните дейности; 
д) други способи, които по преценка на оценителната комисия по конкретната 
процедура, са приложими за проверка за липса, респективно наличие на 
двойно финансиране. 


7.1.1.3.12. В случай, че в резултат на проверката по т. 7.1.1.3.11. се установи финансиране на 
проект или дейности от него, но информацията за финансирания проект или дейност от него 
е непълна и/или неясна, председателят на Оценителната комисия следва да изпрати писмено 
искане до съответния Управляващ и/или договарящ орган за извършване на проверка за 
двойно финансиране на проекта или дейности от него.  


 
7.1.1.3.13. Председателят, секретарят, членовете на оценителната комисия с право на глас и 
помощник-оценителите съставят обобщени протоколи (Приложение 8.2.6) със следното 
съдържание: 


а) дати на провеждане на оценката; 
б) имена на председателя, секретаря, членовете на оценителната комисия с 
право на глас, помощник-оценителите и на наблюдателите, ако има такива; 
в) обобщена таблица за допълнително изискани и получени документи и/или 
разяснения, в случай, че Насоките за кандидатстване по съответната процедура 
допускат искането на документи и/или разяснения на този етап; 
г) проектите, които са предложени за по-нататъшна оценка;  
д) резултати от проверките по т. 7.1.1.3.11.; 
е) проекти, предложени за отхвърляне, като се посочват основанията за това.  


 
7.1.1.3.14. Приложения към протоколите са оценителните таблици и пълната кореспонденция 
с кандидатите, в случай, че Насоките за кандидатстване по съответната процедура допускат 
искането на документи и/или разяснения на този етап. 
 
7.1.1.3.15. Протоколите се подписват от председателя, секретаря, членовете на оценителната 
комисия с право на глас и/или помощник-оценителите, които са извършили оценката на този 
етап. 
 
7.1.1.4. Техническа и финансова оценка 
 
7.1.1.4.1. Техническата и финансовата оценка е оценка по същество на проектните 
предложения, която се извършва в съответствие с критериите за техническа и финансова 
оценка на проектите, съгласно Насоките за кандидатстване по съответната процедура. 
 
7.1.1.4.2. Членовете на оценителната комисия с право на глас/ помощник-оценителите не 
могат да променят тези критерии при никакви обстоятелства. 
 
7.1.1.4.3. Техническата и финансова оценка се извършва от двама членове на 
оценителната комисия с право на глас и/или от помощник-оценители, независимо един от 
друг.  Оценката е средноаритметично от оценката на двамата оценители. При разлика в 
техните оценки най-малко 20 на сто, председателят на оценителната комисия възлага 
оценяването на трето лице – член на оценителната комисия. Окончателната оценка е 
средноаритметично от оценките на трите лица.  
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7.1.1.4.4. Членовете на оценителната комисия с право на глас/помощник-оценителите 
попълват оценителни таблици, като за всеки критерий се попълват коментари. Оценката на 
съответния член на оценителната комисия с право на глас/помощник-оценител се формира 
от сбора на точките, получени от съответното проектно предложение по всички критерии. 
Оценката на всяко проектно предложение е средноаритметично от оценките на членовете на 
оценителната комисия с право на глас/помощник-оценителите, които са участвали в 
оценката му.  
 
7.1.1.4.5. Ако по време на оценката бъдат установени обстоятелства, които изискват 
допълнителна пояснителна информация от кандидатите, председателят, секретарят, 
членовете на оценителната комисия с право на глас и помощник-оценителите могат да 
предложат искане на разяснения от кандидатите в писмена форма, само ако такава 
възможност е предвидена в Насоките за кандидатстване по съответната процедура. 
Исканията (Приложение 8.2.4) се подписват от председателя на Оценителната комисия. 
Разясненията следва да бъдат представени от кандидата в рамките на 3 календарни дни, 
считано от датата на получаване на искането за това.  
 
7.1.1.4.6. В случай, че са изискани разяснения, представената информация не трябва да 
променя първоначалните условия на проектните предложения. 
 
7.1.1.4.7. Председателят, секретарят, членовете на оценителната комисия с право на глас 
и помощник-оценителите съставят обобщени протоколи (Приложение 8.2.7) със следното 
съдържание: 


а) дати на провеждане на оценката; 
б) имена на председателя, секретаря, членовете на оценителната комисия с 
право на глас, помощник-оценителите и на наблюдателите, ако има такива; 
в) точки, които са получили проектните предложения по отделните критерии; 
г) обобщена таблица за изискани и получени разяснения от кандидатите, ако е 
приложимо; 
д) списък на проектните предложения, които са предложени за финансиране, 
класирани съгласно общия брой получени точки, размер на безвъзмездната 
финансова помощ (искана и препоръчана) за всяко предложение, общия 
бюджет на отделните проекти (първоначален и препоръчан) и процента на 
безвъзмездната финансова помощ спрямо допустимите разходи. Списъкът на 
проектни предложения, предложени за финансиране, следва да не превишава 
размера на предварително определените и обявени финансови средства по 
съответната процедура; 
е) списък с резервни проектни предложения, с посочени размер на 
безвъзмездната финансова помощ (искана и препоръчана) за всяко 
предложение, общия бюджет на отделните проекти (първоначален и 
препоръчан) и процента на безвъзмездната финансова помощ спрямо 
допустимите разходи. Списъкът с резервни проектни предложения включва по 
низходящ ред съобразно получената оценка проектни предложения, които са 
преминали успешно етапа на оценката, но за които не е достигнало 
финансиране по конкретната процедура; 
ж) списък на проектните предложения, които се предлага да не се финансират, 
като се посочват основанията за това. Този списък включва и списък на 
проектните предложения, оттеглени от кандидатите, ако има такива. 
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7.1.1.4.8. Приложения към протоколите са оценителните таблици (оценителни листи за 
техническа и финансова оценка) и пълната кореспонденция с кандидатите, в случай, че 
Насоките за кандидатстване по съответната процедура допускат искането на документи 
и/или разяснения на този етап. 
 
7.1.1.4.9. Протоколите се подписват от председателя, секретаря, членовете на 
оценителната комисия с право на глас и помощник-оценителите, които са извършили 
оценката на този етап. 
 
7.1.2. Специфични правила при процедурата на конкурентен подбор 
 
7.1.2.1. При процедура на конкурентен подбор проектните предложения се оценяват и 
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 
предварително определените и обявените финансови средства  по съответната процедура. 
 
7.1.2.2. В случай, че два или повече проекта с равна оценка са последни в класирането 
на проектите, които следва да бъдат включени в списъка за финансиране, и предварително 
определените и обявените финансовите средства по съответната процедура не са достатъчни 
за финансирането на всички тези проекти, то окончателното класиране се извършва, като по-
предна позиция в класирането се дава на тези проекти, които имат по-висока оценка по 
определени от оценителната комисия отделни части (раздели) на оценителната таблица. Ако 
и по този начин не може да бъде определено поредно класиране на проектите, то тези от тях, 
които да се предложат за финансиране, се определят чрез жребий, теглен от оценителната 
комисия. 
 
7.1.3. Специфични правила при процедурата за подбор на проекти, 
покриващи определени изисквания за качество  
 
7.1.3.1. При приемане на проектните предложения в рамките на процедура за подбор на 
проекти, покриващи определени изисквания за качество, на всяко проектно предложение се 
дава уникален за процедурата регистрационен номер (индекс) съобразно поредността на 
постъпването му. Този регистрационен номер запазва правата за финансиране на проектното 
предложение, произтичащи от поредността на подаването му (т.7.1.3.6.) до цялостното 
приключване на оценяването му. 
 
7.1.3.2. След постъпването на проектното предложение се извършва пълно изясняване на 
обстоятелствата, имащи значение за оценката на административно съответствие и 
допустимостта. При никакви обстоятелства и на никакви основания на тези етапи не могат да 
бъдат искани документи и/или разяснения, освен когато това изрично е предвидено в 
Насоките за кандидатстване по съответната процедура. 
 
7.1.3.3. В случай, че Насоките за кандидатстване по съответната процедура допускат 
искането на документи и/или разяснения, представените от кандидатите документи и 
информация не могат до водят до промяна на съществените параметри на първоначално 
подаденото проектното предложение (видове дейности, резултати, бюджет, и др.). В случай, 
че допълнително представените документи и/или информация водят до такава промяна, 
кандидатът се уведомява за това, като му се предоставя избор в определен в Насоките за 
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кандидатстване срок да оттегли проектното си предложение с оглед преработването му и 
внасянето му наново, или да потвърди желанието си разглеждането на проектното 
предложение да продължи във вида, в който е било първоначално внесено. В случай, че в 
определения срок кандидатът не направи изрично своя избор, проектното предложение се 
отхвърля на това основание. 
 
7.1.3.4. При отхвърляне или оттегляне на проектното предложение на етапи оценка за 
административно съответствие или допустимост, същото губи правата за финансиране, 
произтичащи от поредността на подаване, определена от регистрационния му номер 
(т.7.1.3.6.). Отхвърлените или оттеглени проектни предложения могат да бъдат преработени 
и подадени отново с нов регистрационен номер. 
 
7.1.3.5. При приключване на оценката на административното съответствие и допустимостта 
всеки кандидат получава информация за резултата от оценката на тези етапи, или за 
отхвърлянето му и основанията за това. 
 
7.1.3.6. При процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за 
качество, за финансиране се одобряват тези проектни предложения, чиято оценка е равна или 
надвишава предварително обявена по съответната процедура минимална приемлива оценка. 
Проектите се одобряват за финансиране последователно по поредността на 
регистрационните номера (индекси) до изчерпването на предварително определените и 
обявените финансови средства по съответната процедура. 
 
7.1.4. Заседания и решения на оценителната комисия 
 
7.1.4.1. Решенията на оценителната комисия се вземат независимо и в качеството й на 
колективен орган.  
 
7.1.4.2. В случай, че по време на оценката се налага оценителната комисия да взема 
решения относно прилагането на недостатъчно ясни и/или непълни правила, процедури 
и/или критерии за оценяване спрямо специфични случаи, оценителната комисия приема 
такива решения (инструкции), като ги представя на ръководителя на договарящия орган за 
предварително одобрение. В случаите, когато договарящ орган е Междинното звено тези 
инструкции се одобряват от ръководителя на Управляващия орган или упълномощено от 
него лице. След одобрението им инструкциите се довеждат до знанието на председателя, 
секретаря, членовете на оценителната комисия с право на глас, помощник-оценителите и 
наблюдателите, като следва да се осигури еднаквото им прилагане спрямо всички кандидати, 
участващи в процедурата. 


 
7.1.4.3. В случай, че оценката на административно съответствие, оценката на 
допустимостта и техническата и финансова оценка се извършва от помощник-оценители, 
попълнените от тях оценителни таблици (оценителни листи), протоколи и кореспонденция с 
кандидатите се предават на членовете на оценителната комисия с право на глас. Членовете 
на оценителната комисия следва да прегледат заключенията на помощник-оценителите. 
 
7.1.4.4. Оценителната комисия изготвя своите препоръки на базата на оценката, 
извършена от членовете на оценителната комисия с право на глас /помощник-оценителите.  
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7.1.4.5. В случай, че Оценителната комисия не приеме основанието, на което даден 
кандидат/проект е отхвърлен на етапи оценка на административно съответствие или 
допустимостта, този проект следва да бъде обект на преоценка от един член на оценителната 
комисия с право на глас. В този случай при класиране на проекта ще се вземе предвид 
оценката на съответния член на Оценителната комисия с право на глас, която заменя 
оценката, извършена от члена/овете на оценителната комисия с право на глас и/или 
помощник-оценителя/оценителите. 
 
7.1.4.6. В случай, че Оценителната комисия не приеме оценките, които са присъдени 
на  етапа на техническа и финансова оценка на определен проект от членове на оценителната 
комисия с право на глас и/или помощник-оценители, вкл. в случаите, когато има голяма 
разлика (най-малко 20 на сто) между оценките на двамата членове на оценителната комисия 
с право на глас и/или помощник-оценители, които оценяват един и същ проект, то този 
проект следва да бъде обект на оценка и от трето лице - член на оценителната комисия с 
право на глас. В този случай при класиране на проекта се взема предвид оценката, получена 
като средноаритметично от оценките на трите лица, разглеждали проекта. 
 
7.1.4.7. Оценителната комисия изготвя оценителен доклад (Приложение 8.2.9), който 
съдържа: 


а) дати на заседания на оценителната комисия; 
б) състав на оценителната комисия, помощник-оценители, наблюдатели; 
в) подготвителна среща; 
г) сесия по отваряне на проектните предложения; 
д) оценка на: административното съответствие, допустимостта, техническа и финансова 
оценка; 
ж) допълнителна пояснителна информация и/или документи, изискани от кандидатите 
(ако е изрично предвидено в Насоките за кандидатстване по съответната процедура); 
з) списък на проектните предложения, предлагани за финансиране, средноаритметичната 
оценка, която е получило всяко едно проектно предложение, размер на безвъзмездната 
финансова помощ, която комисията предлага да бъде отпусната за всяко предложение; 
и) списък с резервни проектни предложения, които са преминали успешно оценката, но 
за които не е достигнало финансиране по конкретната процедура; 
к) списък на проектните предложения, които се предлага да не се финансират 
(включително списък на проектните предложения, оттеглени от кандидатите), като се 
посочват основанията за това. 


 
7.1.4.8. Към доклада по т. 7.1.4.7. се прилага: 


a) Копие от заповед за назначаване на Оценителната комисия и за промени в нея, ако 
има такива; 
б) Декларации за липса на конфликт на интереси и поверителност, подписани от 
председателя, секретаря/секретарите, членовете на оценителната комисия с право на 
глас, помощник-оценителите и наблюдателите; 
в) Приложение с пояснителната информация (въпроси и отговори), която е предоставяна 
на кандидатите преди крайния срок за подаване на проектните предложения; 
г) Присъствени списъци на участниците в оценителния процес; 
д) Регистър на получените проектни предложения; 
е) Протоколи от отделните етапи на оценката, подписани от лицата, включени в 
оценката на съответния етап, по образец – приложение към настоящите правила; 
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ж) Обобщени таблици за допълнително изисканите и получените от кандидатите 
документи и/или разяснения от отделните етапи на оценката, изпратените пояснителни 
писма и получените такива, когато такава възможност изрично е предвидена в Насоките 
за кандидатстване по съответната процедура;  
з) Кореспонденция с кандидатите (изискана допълнителна пояснителна информация 
и/или документи и получени такива - ако е приложимо), водена по време на оценителния 
процес;  
и) Таблици за оценка (оценителни листи) от всички етапи на оценката, попълнени от 
съответните участници в процедурата по оценяване на проектните предложения;  
к) Таблица, отразяваща резултатите от оценката на административното съответствие и 
допустимостта, и присъдените точки от техническа и финансова оценка (Приложение 
8.2.15);  
л) Списък с проектните предложения, които покриват минималните изисквания за 
получен резултат от техническата и финансовата оценка, съгласно Насоките за 
кандидатстване, и които се предлагат за финансиране в рамките на наличния бюджет по 
съответната процедура за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ 
(регистрационен номера на проектните предложения, наименование и седалище на 
кандидатите, данни за кандидатите (лице, имащо право да подпише договора, пощенски 
адрес и официален адрес, телефон, факс, БУЛСТАТ/ЕИК), наименование на проектите, 
продължителност на изпълнение на проектите, място на изпълнение на проектите, общ 
бюджет и размер на безвъзмездната финансова помощ, която Оценителната комисия 
предлага да бъде отпусната по всеки проект,  национално съфинансиране и средства от 
ЕФРР, собствено съфинансиране и процент на безвъзмездна финансова помощ спрямо 
общите допустими разходи, основни дейности и индикатори за изпълнението на 
проектите (Приложение 8.2.13 - Образец на Списък с проектните предложения, 
предлагани за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ);  
м) Списък с резервни проектните предложения, които са преминали успешно оценката, 
но за които не е достигнало финансиране по конкретната процедура - Оценителната 
комисия изготвя допълнителен списък на проектни предложения, които са преминали 
успешно оценката, но за които не е достигнало финансиране по конкретната процедура 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (регистрационен номера на 
проектните предложения, наименование и седалище на кандидатите, данни за 
кандидатите (лице, имащо право да подпише договора, пощенски адрес и официален 
адрес, телефон, факс, БУЛСТАТ/ЕИК), наименование на проектите, продължителност на 
изпълнение на проектите, място на изпълнение на проектите, общ бюджет и размер на 
безвъзмездната финансова помощ, която Оценителната комисия предлага да бъде 
отпусната по всеки от проектите, продължителност на изпълнение на проектите, 
национално съфинансиране и средства от ЕФРР, собствено съфинансиране и процент на 
безвъзмездна финансова помощ спрямо общите допустими разходи, основни дейности и 
индикатори за изпълнението на проектите);  
н) Инструкции за извършване на оценката в отделните етапи, ако е приложимо; 
о) Контролен лист за проверка на проведена оценка, попълван от председателя на 


Оценителната комисия (Приложение 8.2.22).  
 
7.1.4.9. При процедура без определен срок за кандидатстване, Оценителната комисия 
заседава на сесии, като в заповедта за назначаването й се определя цикличността на сесиите. 
На сесията за всеки етап на оценката оценителната комисия изготвя доклад, като работата по 
следващия етап от оценката на проектните предложения продължава след одобряване на 
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съответния доклад от предходния етап от страна на ръководителя на договарящия орган след 
предварителното одобрение от ръководителя на управляващия орган, в случаите, в които 
функциите на договарящ орган са делегирани на Междинното звено. В рамките на процедура 
без определен срок за кандидатстване етапът по набиране на проектни предложения може да 
бъде спиран с мотивирано решение на ръководителя на договарящия орган, в случай че 
стойността на подадените проектни предложения надхвърля финансовия ресурс по обявената 
схема. Ръководителят на договарящия орган взема решение за продължаване на етапа по 
набиране на проектни предложения, в случай че след извършване на оценка на проектните 
предложения остане финансов ресурс по обявената процедура. 
 
7.1.4.10. След приключване на оценката, Оценителната комисия предава доклада и 
придружаващите го документи на ръководителя на договарящия орган. Докладът се 
подписва от председателя, секретаря и от всички членове на оценителната комисия с право 
на глас. Ръководителят на договарящия орган подписва протокол, с който удостоверява 
тяхното получаване. 
 
7.1.4.11. Докладът на Оценителната комисия се съгласува в съответствие с Наръчник на 
Управляващия орган/Междинното звено, преди произнасянето по него от страна на 
ръководителя на Договарящия орган, като се спазва срока, указан в чл. 27, ал. 1 от ПМС 
№121/31.05.2007 г. 
 
7.1.4.12. В случай, че ръководителят на Договарящия орган върне доклада на 
Оценителната комисия за преразглеждане в съответствие с чл. 27, ал. 1, т. 2 от ПМС 
№121/31.05.2007 г., Оценителната комисия и/или помощник-оценителите съгласно 
указанията на Оценителната комисия извършват повторно дейностите по оценяване, 
съобразно спецификата на основанията за връщане на Оценителния доклад и в обхвата, 
произтичащ от тези основания. При това повторно извършване на дейностите по оценяването 
се прилагат съответно правилата по т.т.7.1.4.1. - 7.1.4.11., като членове на Оценителната 
комисия с право на глас или помощник-оценители, извършили първоначалните оценителни 
дейности, послужили като основание за връщане на доклада за преразглеждане, не могат да 
извършват повторните оценителни дейности. 
 
7.2. Процедура с предварителен подбор 
 
7.2.1. Правилата, приложими към откритата процедура за подбор на проекти съгласно т. 
7.1, се прилагат съответно при процедурата с предварителен подбор. 
 
7.2.2. При процедурата с предварителен подбор, всеки кандидат представя формуляр за 
предварителен подбор, изготвен в съответствие с насоките за кандидатстване, в отговор на 
публикувана обява. 
 
7.2.3. При получаване формулярите за предварителен подбор се регистрират, като се 
прилагат съответно правилата на т. 7.1.1.1. 
 
7.2.4. Оценката на административното съответствие и оценката на допустимостта се 
извършват от по двама членове на оценителната комисия с право на глас/помощник-
оценители, като се прилагат съответно правилата по т. 7.1.1.2. и 7.1.1.3. 
 
7.2.5. Оценка на формуляра за предварителен подбор се извършва въз основа на 
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предварително определени в Насоките за кандидатстване критерии за оценка на формуляра 
за предварителен подбор. Оценката се извършва от двама членове на оценителната комисия с 
право на глас/помощник-оценители, като се прилагат съответно правилата на т. 7.1.1.4. При 
извършване на оценката, членовете на оценителната комисия с право на глас/помощник-
оценителите попълват оценителни таблици (оценителни листи) и съставят протоколи, които 
съдържат дати, на които се е провела оценката, имена на членовете на оценителната комисия 
с право на глас/помощник-оценителите, обобщени данни за формуляра за кандидатстване, 
предложените за одобрение кандидати, на които да бъде изпратена покана за подаване на 
проектно предложение, отхвърлените кандидати, като се посочат основанията за това, и 
пълната кореспонденция с кандидатите (ако е приложимо). Протоколите от отделните етапи 
на оценката се изготвят в съответствие с образците (Приложения 8.2.5, 8.2.6 и 8.2.7), 
утвърдени с настоящите правила. 
 
7.2.6. Оценителната комисия изготвя доклад (Приложение 8.2.10), който съдържа: 


а) дати на заседания на оценителната комисия; 
б) имена на председателя, секретаря, членовете на оценителната комисия с 
право на глас, помощник-оценителите и на наблюдателите, ако има такива; 
в) списък на кандидатите, които се предлага да бъдат поканени за подаване на 
проектно предложение. 
д) списък на кандидати, подали формуляри за предварителен подбор 
(включително списък на кандидати, оттеглили подадените формуляри за 
предварителен подбор), които не са предложени за одобрение, като се посочат 
основанията за това. 


 
7.2.7. Приложения към доклада са следните документи: 


а) копие от заповед за назначаване на Оценителната комисия и за промени в 
нея; 
б) декларации за безпристрастност и поверителност; 
в) списък на разгледаните формуляри за предварителен подбор; 
г) приложение с пояснителна информация, която е предоставена на 
кандидатите преди представянето на формулярите за предварителен подбор; 
д) кореспонденцията с кандидатите, водена по време на оценителния процес 
(ако е приложимо); 
е) оценителни таблици (оценителни листи) от всеки етап от оценката; 
ж) присъствени списъци на участниците в оценителния процес; 
з) протоколи от отделните етапи на оценката, подписани от включените в 
оценяването лица, по образци, утвърдени с настоящите правила. В протоколите 
се посочват приетите инструкции, и номера на полученото одобрение от 
ръководителя на Договарящия (Управляващия) орган; 
и) списък на кандидатите, подали формуляри за предварителен подбор, 
предложени за одобрение, на които да бъде изпратена покана за подаване на 
проектно предложение; 
к) списък на кандидати, подали формуляри за предварителен подбор 
(включително списък на кандидати, оттеглили подадените формуляри за 
предварителен подбор), които не са предложени за одобрение и основанията за 
това. 


 
7.2.8. Докладът се подписва от председателя, секретаря и от всички членове на 
оценителната комисия с право на глас и се предоставя на ръководителя на договарящия 
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орган за одобрение. Ръководителят на договарящия орган подписва протокол, с който 
удостоверява неговото получаване.  
 
7.2.9. За оценката на формуляра за кандидатстване на поканените да го представят 
кандидати се прилагат съответно правилата на т. 7.1. 
 
 
8. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ 
 
8.1. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е тази, при 
която проектно предложение може да подаде само кандидат, който изрично е посочен в 
оперативната програма като конкретен бенефициент на помощта. Конкретният бенефициент 
на безвъзмездната помощ е организацията, институцията, административната или друга 
подобна структура, индивидуално посочена в оперативната програма като единствен субект, 
който може да изготви проектно предложение и да получи безвъзмездна финансова помощ за 
определена дейност, или която е определена със закон или подзаконов нормативен акт като 
правоприемник на такава структура, отговорна за изпълнението на конкретната дейност, и е 
допустим бенефициент по оперативната програма. 
 
8.2. Процедурата на директно предоставяне се извършва на следните етапи: 


8.2.1. Подготовка и одобрение от Договарящия орган на Изисквания за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; 


8.2.2. Представяне на проектно предложение от кандидата в съответствие с 
изискванията по т. 8.2.1; 


8.2.3. Назначаване на оценителна комисия със заповед на ръководителя на 
договарящия орган;  


8.2.4. Оценка на полученото проектно предложение; 
8.2.5. Решение на ръководителя на договарящия орган за предоставяне на 


безвъзмездна финансова помощ в случай на съответствие на проектното предложение с 
одобрените изисквания; 


8.2.6. Сключване на договор или издаване на заповед за директно предоставяне на 
безвъзмездна помощ в съответствие с чл. 3 от ПМС № 121/31.05.2007 г.  
 
При оценката на проектното предложение се прави проверка на съответствието му с 
предварително одобрените от договарящия орган изисквания. Оценката на проектното  
предложение се извършва от всички членове на оценителната комисия. 
 
8.3. В случай, че проектното предложение не отговаря в достатъчна степен на някои от 
предварително одобрените от договарящия орган изисквания, посочени в Изискванията за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, оценителната комисия предлага 
на ръководителя на Договарящия орган да върне мотивирано на кандидата (с конкретни 
указания) за доработване на проекта до постигането на пълно съответствие с предварително 
одобрените изисквания. 
 
8.4. Оценителната комисия изготвя доклад, в който се посочва бенефициента на 
безвъзмездната помощ, размерът на безвъзмездната помощ, както и основанията за взетото 
решение за отпускане на помощта. 
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8.5. Докладът на Оценителната комисия се предоставя на ръководителя на договарящия 
орган за одобрение.  
 
8.6. При някои процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 
по преценка на ръководителя на договарящия орган или когато това произтича от 
нормативен акт, може да не се сформира оценителна комисия. В този случай безвъзмездната 
финансова помощ се предоставя директно въз основа на договор между договарящия орган и 
бенефициента, или въз основа на заповед на ръководителя на договарящия орган за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 
 
8.7. За случаите, в които при процедурата на директно предоставяне се сформира 
оценителна комисия, се прилагат разпоредбите на чл. 17-32 от ПМС № 121/31.05.2007 г. В 
тези случаи оценителната комисия прилага настоящите правила, доколкото в друг акт на 
ръководителя на договарящия орган не се съдържа специална уредба (напр. при процедура 
на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 5 
„Техническа помощ” на ОП „Конкурентоспособност”). 
 
9. Решение на ръководителя на договарящия орган  
 
9.1. В срок до 10 работни дни след като получи доклада на оценителната комисия, 
ръководителят на договарящия орган взема мотивирано решение за:  


9.1.1. одобряване на оценителния доклад и предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по предложените проекти; 


9.1.2. връщане на оценителния доклад за преразглеждане, като посочва основанията 
за това; 


9.1.3. отхвърляне на оценителния доклад и прекратяване на процедурата, като 
посочва основанията за това. 
 
9.2. При процедура на предварителен подбор в срок до 15 работни дни след като получи 
доклада на оценителната комисия, ръководителят на договарящия орган взема мотивирано 
решение за: 


9.2.1. одобряване на доклада и допускане на одобрените кандидати да подадат 
формуляр за кандидатстване; 


9.2.2. връщане на доклада за преразглеждане, като посочва основанията за това; 
9.2.3. отхвърляне на доклада и прекратяване на процедурата, като посочва 


основанията за това. 
 
9.3. В случаите, когато на Междинното звено на оперативната програма са делегирани 
функциите на договарящ орган, след като получи оценителния доклад, ръководителят на 
договарящият орган следва в рамките на 4 работни дни да се произнесе със становище по 
доклада и да изготви проект на решение по образец (Приложение 8.2.18). Оценителният 
доклад и проекта на решение се представят на ръководителя на управляващия орган за 
упражняване на предварителен контрол. Ръководителят на управляващия орган в рамките на 
5 работни дни се произнася със становище за:  


9.3.1. одобряване на оценителния доклад и проекта на решение за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по предложените проекти; 


9.3.2. връщане на оценителния доклад за преразглеждане, като посочва основанията 
за това; 
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9.3.3. отхвърляне на оценителния доклад и прекратяване на процедурата, като 
посочва основанията за това. 
 
9.4. В случаите на получаване на становище по т. 9.3.1., ръководителят на договарящия орган 
издава решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по предложените 
проекти. Решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ влиза в сила от 
момента на неговото издаване.  
 
9.5. В случаите на получаване на становище по т. 9.3.2. или т. 9.3.3., ръководителят на 
договарящият орган е длъжен да предприеме указаните действия.  
 
 
10. Процедура по уведомяване на кандидатите 
 
10.1. Договарящият орган следва писмено да уведоми всички кандидати (одобрените и 
неуспелите кандидати) за резултатите от оценката по проведената процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ в рамките на 15 работни дни от издаване на Решението за 
предоставяне на безвъзмездната финансова помощ. 
 
10.2. Уведомителните писма до кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за 
финансиране, и до неуспелите кандидати, чиито проектни предложения са отхвърлени по 
време на процедурата по оценка, следва да съдържат: дата на изготвяне на писмото, изходящ 
номер на писмото, референтен номер и наименование на процедурата за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, наименование на кандидата, адрес, телефон, факс на 
кандидата, БУЛСТАТ/ЕИК, регистрационен номер и наименование на проектното 
предложение, основания за отхвърляне на проектното предложение/на формуляра за 
предварителен подбор (за отхвърлените проектни предложения, съответно за отхвърлените 
формуляри за предварителен подбор). 
 
10.3. Ръководителят на договарящия орган упълномощава служител, който изготвя регистър 
на уведомителните писма. Регистърът съдържа следната информация: референтен номер и 
наименование на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 
регистрационен номер и наименование на проектното предложение, наименование на 
кандидата, адрес, телефон, факс на кандидата, дата на изпращане на писмото, изходящ номер 
на писмото, дата на получаване на писмото от кандидата, име и подпис на служителя, 
изготвил регистъра. 
 
11. Проверка за документална допустимост на кандидатите, предложени за 
финансиране (документална проверка) 
 
11.1. Проверката за документална допустимост се извършва по отношение на кандидатите, 
предложени за финансиране (след одобряване на оценителния доклад от ръководителя на 
ДО), които следва да удостоверят съответствието си с изискванията на конкретната 
процедура, като предоставят на Договарящия орган документи, издадени от съответните 
компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и декларации 
за всички останали обстоятелства, като се спазват изискванията на чл. 2, ал. 1 от Закона за 
електронното управление.   
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11.2. Проверката за документална допустимост на кандидатите, предложени за финансиране, 
се извършва от екип по договаряне, назначен със заповед на Ръководителя на Договарящия 
орган по образец (Приложение 8.2.21), която се издава едновременно с Решението по т. 
9.1.1. В състава на екипа по договаряне се включва ръководител и неограничен брой членове, 
служители на Договарящия орган. Преценката на необходимият брой членове на екипа по 
договаряне се прави от ръководителя на Договарящия орган с оглед броя на кандидатите, 
допуснати до документална проверка.  


11.3. В заповедта по т. 11.2. се описват конкретните функции и задачи, възложени за 
изпълнение на екипа по договаряне. В заповедта се посочва и срокът, в който трябва да бъде 
извършена документалната проверка.  


11.4. В срок до 3 работни дни от издаване на заповедта по т.11.2., екипът по договаряне 
изготвя уведомления до одобрените за финансиране кандидати, съдържащи покани за 
сключване на договор и за представяне на документи за проверка на допустимостта на 
кандидатите, предложени за финансиране по образец (Приложение 8.2.8), както и график за 
изпращането им. Екипът по договаряне изпраща Поканите на лицата по т. 11.1. 
Предоставеният на кандидатите срок, в който да се явят за представяне на изискуемите 
документи и сключване на договор за безвъзмездна помощ следва да бъде еднакъв като 
продължителност за всички бенефициенти, с оглед на тяхното равно третиране, и не може да 
бъде по-кратък от 15 работни дни,  считано от датата на получаване на писмената покана.  


11.5. В срок до 14 работни дни от издаването на решението по т. 9.1.1., екипът по 
договаряне изготвя в два екземпляра проекти на индивидуални договори за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по образец (Приложение 8.2.19).  


11.6. При сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и преди 
неговото представяне за подпис на одобрен за финансиране кандидат, екипът по договаряне 
извършва проверка за допустимост въз основа на представените от кандидата към момента 
на сключване на договора документи.  


11.7. За всички документи, представен от одобрен за финансиране кандидат при сключване 
на договор за безвъзмездна финансова помощ, екипът по договаряне попълва констативен 
протокол по образец (Приложение 8.2.16), в който отразява резултатите от извършената 
проверка по същество на представените от кандидата документи. Протоколът се подписва от 
ръководителя на екипа по договаряне и един от неговите членове, а от страна на кандидата - 
от лицето, представляващо кандидата при подписването на договора за безвъзмездна помощ. 
В случай, че даден кандидат откаже да подпише констативния протокол, в протокола като 
свидетел на отказа се подписва още един член на екипа по договаряне.  


11.8. В Констативните протоколи по т. 11.7 екипът по договаряне отразява както 
представянето, така и непредставянето от страна на кандидатите на съответните изискуеми 
съгласно ПМС №121/31.05.2007 г. и Насоките за кандидатстване по процедурата документи. 
Констатираните при подписването на договорите обстоятелства се отразяват в изготвения от 
страна на екипа по договаряне Доклад от извършената процедура по договаряне, който 
съдържа следната минимално изискуема информация: 


  а) дати на провеждане на процедурата; 


  б) имена на лицата, включени в екипа по договаряне, и провели процедурата; 


в) обобщена таблица с изисканите и представени от кандидатите при 
сключване на договорите документи; 
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г) списък на кандидатите, представили всички изискуеми съгласно Насоките за 
кандидатстване документи, и подписали договори; 


д) списък на кандидатите, които не са подписали договори, включително 
основанията за това. 


11.9. Изготвените индивидуални договори за безвъзмездна финансова помощ се предоставят 
за подпис на кандидатите само ако са представили документи за всички изискуеми съгласно 
чл. 7, ал. 6, т.2 от ПМС № 121/31.05.2007 г. обстоятелства по начина, посочен в Насоките за 
кандидатстване по процедурата, и в получената покана за сключване на договор за 
безвъзмездна помощ.  


11.10. В случай че, конкретен кандидат се яви за подписване на договора с липсващ/и 
изискуем/и документ/и и/или несъответстващ/и на изискванията документ/и и декларира в 
писмен вид причините за това, като приложи доказателства, удостоверяващи, че 
непредставянето на документа/ите е по независещи от него причини, на кандидата не се 
предоставя за подпис договора за безвъзмездна финансова помощ и екипа по договаряне му 
указва допълнителен срок за представянето му/им, който не може да бъде по-дълъг от 30 
работни дни от датата на издаването на решението за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ.  


11.11. Договор за безвъзмездна финансова помощ се сключва и с кандидат, предоставил 
липсващите и/или несъответстващите на изискванията документи в рамките на 
допълнително указания срок по т. 11.10.  


11.12. Договор не се сключва с кандидати, които не представят липсващия/ите и/или 
несъответстващ/и на изискванията документ/и, в допълнително указания срок по т.11.10. 
Екипът по договаряне препоръчва тези кандидати да бъдат отстранени и на тяхно място да 
бъдат поканени за договаряне съответния броя кандидати от резервния списък (ако има 
такъв), по поредността на класирането им до изчерпване на общия бюджет по процедурата. 
Всички констатирани обстоятелства се отразяват от екипа по договаряне в констативния 
протокол и доклада от проведената процедура по договаряне.  


11.13. Екипът по договаряне няма право да предлага за отстраняване на непредставени 
документи, когато те се отнасят за обстоятелства, вписани или обявени в търговския 
регистър. В този случай екипът по договаряне е длъжен да приложи чл. 23, ал. 4 от Закона за 
търговския регистър и да извърши служебна проверка в търговския регистър. 


11.14. В случай, че при извършване на проверка по същество на документите, представени от 
кандидатите при сключване на договори за безвъзмездна помощ, се установи несъответствие 
между декларираните от даден кандидат данни и информацията, посочена в представените 
от него официални документи, с кандидата не се сключва договор за безвъзмездна финансова 
помощ. В този случай, екипът по договаряне препоръчва този кандидат да бъдат отстранен и 
на негово място да бъде поканен за договаряне кандидат от резервния списък, по 
поредността на класирането до изчерпване на общия бюджет по процедурата.   


11.15. В случая по т.11.14. екипът по договаряне следва незабавно писмено да информира 
ръководителя на договарящия орган за установеното несъответствие с оглед преценка от 
негова страна за необходимостта от сезиране на други компетентни органи.  


11.16. При възникване на спорни въпроси по време на проверката на представените от 
кандидатите документи (напр. промяна в нормативната уредба, несъответствия между 
декларираните от кандидата обстоятелства и представените документи и др.), екипът по 
договаряне може да потърси становище от ръководителя на договарящия орган. 
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11.17. Подписаният от ръководителя и членовете на екипа по договаряне Доклад по т.11.8, 
към който са приложени констативните протоколи, съответните представени от кандидатите 
при подписване на договора документи, двата екземпляра на подписаните и/или 
неподписаните от страна на кандидатите договори, се предават на Ръководителя на 
договарящия орган.    


11.18. В срок от 5 работни дни от получаването на доклада за проведената процедура по 
договаряне Ръководителя на договарящият орган: 


11.18.1 одобрява доклада; 
11.18.2. връща доклада за преразглеждане, като посочва основанията за това; 
11.18.3. отхвърля доклада и стартира отново процедурата по договаряне като 
заменя изцяло състава на първоначално определения екип по договаряне с нов.  


 


11.19. След одобряване на доклада от проведената процедура по договаряне: 


а) ръководителят на договарящия орган и лицето, отговорно за счетоводните 
записвания по смисъла на чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото управление и 
контрол в публичния сектор, подписват договорите с кандидатите, посочени в доклада 
по т.11.8., като представили всички изискуеми документи. 


б) ръководителят на договарящия орган издава решение за отказ за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретен кандидат ако е налице 
някое от обстоятелствата по чл. 31, ал. 1 от ПМС №121/31.05.2007г. и не подписва 
договор за предоставен на  безвъзмездна финансова помощ с този кандидат.  


 


11.20. Ръководителят на договарящия орган незабавно възлага регистрирането на 
подписаните договори на лица със съответните права на достъп в ИСУН. След генерирането 
на номер на съответния договор в ИСУН, лицата, извършили регистрацията, отбелязват този 
номер върху оригиналните екземпляри на подписаните договори.  


11.21. До 15 работни дни от датата на сключване на договорите Ръководителят на 
Договарящия орган организира публикуването на своята интернет страница и на Единния 
информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България информация за сключените 
договори по образец (Приложение № 8.2.17). 
 
11.22. Оригинални екземпляри от двустранно подписаните индивидуални договори за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,  включително по един екземпляр от всички 
подписани от кандидатите при сключване на договорите декларации и/или други документи  
се изпращат от екипа по договаряне на бенефициентите. Един оригинален екземпляр на 
двустранно подписаните с бенефициентите договори се предоставя за архивиране съгласно 
процедурния наръчник на Договарящия орган. В случаите, когато договарящ орган е 
междинно звено, копия на подписаните договори на електронен носител се представят на 
Ръководителя на УО в срок от 3 работни дни от подписването им.  
 


 
 
12. Обхват на правилата 
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12.1. Настоящите правила са приложими спрямо всички процедури за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, провеждани от Министерството на икономиката,  
енергетиката и туризма, в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 и от 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в качеството й 
на Междинно звено по делегираните приоритетни оси на оперативната програма – 
приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2.  
 
12.2. Въз основа на разпоредбите на ПМС №121/31.05.2007г. и тези правила, в Насоките за 
кандидатстване по всяка процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 
както и в заповедите за назначаване на Оценителни комисии и помощник-оценители, или на 
екипи по договаряне, могат да се определят допълнителни изисквания и/или условия във 
връзка с изпълнението на приложимата за конкретния случай процедура. 
 
12.3. Ръководителят на Договарящия орган може да дава задължителни за изпълнение 
указания относно неуредени в настоящите правила въпроси, свързани с прилагането на  
съответните процедури. В случаите, когато договарящ орган е Междинното звено тези 
указания се дават от ръководителя на Управляващия орган или упълномощено от него лице.  
 
13. Заключителни разпоредби 
 
13.1. Настоящите Вътрешни правила за работа на Оценителната комисия и на екипа по 
договаряне при процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 
– 2013 се утвърждават на основание § 5 от Преходните и Заключителни разпоредби и чл. 34, 
ал. 3 от ПМС № 121/31.05.2007 г. и § 15 от Преходните и Заключителни разпоредби към 
Постановление № 39 от 17 февруари 2009 г. за изменение и допълнение на постановление № 
121 на Министерския съвет от 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, и по Програма ФАР на Европейския съюз. 
 
13.2. Неразделна част от настоящите правила са типови образци на документи, които се 
използват от участниците в оценителния процес за съответния етап от оценяването на 
проектните предложения и от екипите по договаряне за извършване на проверката за 
документална допустимост на кандидатите, предложени за финансиране (документална 
проверка), както следва: 
 
 


13.2.1. Приложение 8.2.1 – Образец на Декларация за липса на конфликт на интереси 
и поверителност; 


13.2.2. Приложение 8.2.2 – Образец на Контролен лист за извършване на 
предварителна проверка за окомплектованост при подаване на проектни предложения;  


13.2.3. Приложение 8.2.3 – Образец на Разписка за получаване на проектно 
предложение, получено на ръка; 


13.2.4. Приложение 8.2.4 – Образец на Искане за разяснения; 
13.2.5. Приложение 8.2.5 – Образец на Протокол от оценка на административното 


съответствие; 
13.2.6. Приложение 8.2.6 – Образец на Протокол от оценка на допустимостта на 


кандидатите и проектните дейности; 
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13.2.7. Приложение 8.2.7. – Образец на Протокол от техническа и финансова оценка; 
13.2.8. Приложение 8.2.8. – Образец на Покана за сключване на договор за 


безвъзмездна помощ и за представяне на документи за проверка на допустимостта на 
кандидатите, предложени за финансиране; 


13.2.9. Приложение 8.2.9 – Образец на Оценителен доклад; 
13.2.10. Приложение 8.2.10 – Образец на Доклад от оценка на формуляри за 


предварителен подбор при процедура с предварителен подбор на проекти; 
13.2.11. Приложение 8.2.11 – Образец на автобиография;  
13.2.12. Приложение 8.2.12 – Образец на Регистър на получените проектни 


предложения; 
13.2.13. Приложение 8.2.13 – Образец на Списък на проектните предложения, 


предлагани за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ; 


13.2.14. Приложение 8.2.14 – Образец на доклад от наблюдател; 
 13.2.15. Приложение 8.2.15 – Образец на Таблица, отразяваща резултатите от 
оценката на административното съответствие и допустимостта, и присъдените точки от 
техническа и финансова оценка; 


13.2.16. Приложение 8.2.16 – Образец на Констативен протокол за извършена 
проверка на допустимост на кандидат, предложен за финансиране; 
 13.2.17. Приложение 8.2.17 – Списък на сключените договори по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; 


13.2.18. Приложение 8.2.18 – Образец на Решение за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ; 


13.2.19. Приложение 8.2.19 - Образец на договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ;  


13.2.20. Приложение 8.2.19.1 – Образец на Общи условия към финансираните по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 
2007-2013” договори за безвъзмездна финансова помощ;  


13.2.21. Приложение 8.2.20 – Образец на Заповед за назначаване на Оценителна 
комисия;  


13.2.22. Приложение 8.2.21 – Образец на Заповед за назначаване на екип по 
договаряне;  


13.2.23. Приложение 8.2.22 – Контролен лист за проверка на проведена оценка, 
попълван от председателя на Оценителната комисия. 
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получаване
Час на 


получаване


Служител, вписал 
данните:


Подпис: 


дата: 





















































































































































		Register_project-prop






Министерство Вътрешни  правила за работата на Оценителната комисия Глава 8 
на 


икономиката, 
енергетиката 
и туризма 


и на екипа по договаряне при процедури за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на 


българската икономика” 2007 – 2013 


 


 Приложение 8.2.19 


Образец на договор за предоставяне на безвъзмздена финансова помощ  


Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-


2013  


Вариант 7 


 


Одобрен от: Министъра на 
икономиката, енергетиката и 


туризма 


 


Дата: ноември, 2009 
г. 


 


 1


        
 
 


МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И 
ТУРИЗМА  


 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И 


СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА 


БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013 
 
 


ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 


 
ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  


 
Приоритетна ос:  [посочва се вида наименованието на приоритетната ос] 


 
Област на въздействие:  [посочва се вида наименованието на областта на въздействие] 


 
Операция:   
 


[посочва се вида наименованието на операцията] 
 


 
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 


ФИНАНСОВА ПОМОЩ 
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[посочва се вида на процедурата съгласно чл.6 и чл. 12 на ПМС №121/2007г.и наименованието на 


процедурата] 
 
 


 
Идентификационен номер на договора:  
Регистрационен номер на проектното предложение:   
Наименование на проекта:   
Максимална обща сума на проекта:  лв.  
Продължителност на проекта:  месеца  
Брой страници   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………….[пълното наименование и адрес на 
Договарящия орган], (наричано по-нататък „Договарящ орган”), представлявано от 
………………………………………………………………….[Министър на икономиката, 
енергетиката и туризма и Ръководител на УО/Изпълнителен директор на Изпълнителна 
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Ръководител на МЗ], 
 


от една страна,  
и  
 
[Пълно наименование на Бенефициента съгласно регистрацията му] 
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[Седалище и адрес на управление] 
[ЕИК], 
(наричан по-нататък “Бенефициент”),  
 


от друга страна,  
се споразумяха за следното:  
 
 
 
Член 1 - Предмет 
 
1.1 Предмет на настоящия договор е предоставянето на безвъзмездна финансова помощ от 


страна на Договарящия орган за изпълнението на Проект: ……………….. [наименование на 
Проекта], ("Проектът"), описан в Приложение І. 


 
1.2.   Проектът, Приложение І, неразделна част от договора, е в съответствие ……………… [с 


изискванията на чл. 12, параграф 1, а) от Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 
август 2008 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия 
пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (ОВ L 214, 09/08/2008)]. 


 
 
1.3 На Бенефициента ще бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ съгласно условията 


на този договор и приложенията към него, за които Бенефициентът декларира, че познава и 
приема. 


 
1.4 Бенефициентът приема отпуснатата безвъзмездна финансова помощ и се задължава да 


изпълни всички произтичащи от договора и неговите приложения задължения. 
 
 
Член 2 – Влизане в сила на договора и срок на изпълнение на Проекта  
 
2.1 Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. 
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2.2. Изпълнението на проекта започва1: 
 


на първия ден на месеца, следващ датата на която Договарящият орган е превел авансовото 
плащане по договора. 
 
 
или  
 
от датата на влизане в сила на настоящия договор. 
 
или  
 
от датата на която ……………………………….. [описание на условията от изпълнението на 


които зависи започването на дейностите по проекта] 
  
2.3  Срокът на изпълнение на проекта, предвиден в Приложение І е …………. [брой месеци].  
 
Член 3 – Финансиране на Проекта  
 
3.1 Общият размер на разходите за изпълнение на Проекта възлиза на ………….. лв. [словом в 


лева], от които допустимите разходи възлизат на ……… лева [словом в лева], а 
допълнителните - ……… лв. [словом в лева], както е посочено в Приложение III. 


 
3.2 Предоставяната от Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ е в максимален 


размер ………. лв. [словом в лева], което представлява ……….. % [словом] от очакваните 
общи допустими разходи, както е посочено в член 3.1. Окончателната сума на 
безвъзмездната финансова помощ се определя при спазване на разпоредбите на чл. 15 и 
чл.16  от Приложение II. В допълнение, бенефициентът е длъжен да заплати изцяло 
дължимия ДДС върху допустимите разходи за изпълнение на Проекта. 


 
3.3 Предоставяната безвъзмездна финансова помощ по т. 3.2. представлява ……………….. 


                                                 
1 Преди сключване на договора Бенефициентът посочва варианта на изпълнение по чл. 2.2.  
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[държавна помощ по смисъла на чл. 87 и чл. 88 от ДЕО. Интензитетът на помощта в 
настоящ брутен грант-еквивалент и процентът на съфинансиране на проекта от страна 
на бенефициента със собствени средства, заложени в Приложение III са в съответствие с 
чл. 13, параграфи 3, 6 и 7, абз. 3 от Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 
2008 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в 
приложение на членове 87 и 88 от Договора (ОВ L 214, 09/08/2008)]  


[минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕО) № 1998/2006  на Комисията от 15 
декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на 
Европейската общност към минималната помощ (ОВ, L 379/28.12.2006)] 


 


Член 4 – Техническо и финансово отчитане и условия за плащане  
 
4.1 Исканията за плащане се подкрепят с представяне на технически и финансови отчети в 


съответствие с т. …………….. от Насоките за кандидатстване и член 2.4 и член 2.5 на 
Приложение II. 


 
4.2.     Плащанията ще бъдат извършени по следния начин: 
 
[Вариант 1:  
Авансово плащане в размер на не повече от 20 % от сумата по чл. 3.2 в срок от 30 работни дни, 
считано от датата на представяне на Договарящия орган на: 


– подписан от двете страни и влязъл в сила договор за безвъзмездна финансова помощ; 
– искане за плащане, в съответствие с образец на Договарящия орган, посочен в Приложение 


VІІІ;  
– банкова гаранция по образец, посочен в Приложение VIII, за стойността на аванса в полза 


на Договарящия орган. Банковата гаранция се освобождава не по-рано от извършване на 
последното верифициране на разходи по договора, за което Договарящия орган уведомява 
банката -издател при поискване от страна на Бенефициента.  


 
Междинни плащания в размер на стойността на безвъзмездната помощ, изчислена като се 
приложи процента, посочен в чл. 3.2., към общите сертифицирани разходи за периода. 
Междинните плащания се извършват в срок от 30 работни дни от одобрението на междинните 



http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance/eu_normi/naredbi/Regulation_1998_of_15_12_2006.pdf

http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance/eu_normi/naredbi/Regulation_1998_of_15_12_2006.pdf

http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance/eu_normi/naredbi/Regulation_1998_of_15_12_2006.pdf
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отчети от страна на Договарящия орган, при представено искане за междинно плащане по образец 
на Договарящия орган. 
 
Общата сума на авансовото и междинните плащания не може да надвишава 80 % от  стойността на 
безвъзмездната финансова помощ.  
 
Окончателно плащане в размер на разликата между общата стойност на безвъзмездната помощ, 
изчислена като се приложи процента, посочен в чл 3.2., към общите верифицирани от 
Договарящия орган разходи и сумата на изплатения аванс, включително натрупаната лихва, и 
междинните плащания. То се извършва в срок от 30 работни дни от одобрението на окончателния 
доклад от страна на Договарящия орган, в съответствие с член 2.4. и чл. 2.5. от Приложение II, 
придружен с искане за  плащане на остатъка, подадено в съответствие с образец на Договарящия 
орган. Към искането за балансово плащане се прилага доклад за външен одит на счетоводната 
документация по проекта, изготвен от регистриран одитор. 
 
Бенефициентът е отговорен за верифициране на разходите по проекта при спазване на Част ІІ от 
Указания на Министерството на финансите ДНФ № 02/10.03.2009 г. относно сертифициране на 
разходите по Оперативни програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния 
фонд на Европейския съюз, които се предоставят на Бенефициента. В случай на изменение на 
указанията от страна на Министерството на финансите, измененията се прилагат между страните 
от датата на издаването им. 
 
 
Вариант 2:  
Междинни плащания в размер на стойността на безвъзмездната помощ, изчислена като се 
приложи процента, посочен в чл. 3.2., към общите верифицирани от Договарящия орган разходи за 
периода. Те се извършват в срок от 30 работни дни от одобрението на междинните отчети от 
страна на Договарящия орган, при представено искане за междинно плащане по образец на 
Договарящия орган. 
 
Общата сума на междинните плащания не може да надвишава 80% от стойността на 
безвъзмездната финансова помощ.  
 
Окончателно плащане в размер на разликата между общата стойност на безвъзмездната помощ, 
изчислена като се приложи процента, посочен в чл. 3.2., към общите верифицирани от 
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Договарящия орган разходи и стойността на междинните плащания. То се извършва в срок от 30 
работни дни от одобрението на финалния отчет от страна на Договарящия орган, в съответствие с 
член 2.4. и чл. 2.5. от Приложение II, придружен с искане за  плащане на остатъка, подадено в 
съответствие с образец на Договарящия орган. Към искането за окончателно плащане се прилага 
доклад за външен одит на счетоводната документация по проекта, изготвен от регистриран одитор.  
 
Вариант 3:  
Окончателно плащане в размер на общата стойност на безвъзмездната помощ, изчислена като се 
приложи процента, посочен в чл. 3.2., към общите верифицирани от Договарящия орган разходи. 
То се извършва в срок от 30 работни дни от одобрението на финалния отчет от страна на 
Договарящия орган, в съответствие с член 2.4. и чл. 2.5. от Приложение II, придружен с искане за  
плащане на остатъка, подадено в съответствие с образец на Договарящия орган. Към искането за 
окончателно плащане се прилага доклад за външен одит на счетоводната документация по 
проекта, изготвен от регистриран одитор.  
 
 
4.3. В рамките на срока по чл. 14.6 във връзка с чл. 14.4 от Общите условия към настоящия 
договор, когато извършени и верифицирани от бенефициента разходи в последствие бъдат 
признати за недопустими от сертифициращ, одитиращ или друг контролиращ орган, същите 
подлежат на възстановяване от бенефициента. За целите на верификацията от страна на 
бенефициента същият подава декларация за допустимост на разходите при представяне на 
междинен и/или окончателен отчет ведно с искането за възстановяване на средства.] 
 
Член 5 - Адреси за контакти: 
 
5.1 Цялата кореспонденция, свързана с настоящия договор, трябва да бъде в писмена форма, да 


съдържа номера и наименованието на Проекта, и трябва да бъде изпращана на следните 
адреси: 


 
За Договарящия орган:  
 
……………………………….. 
 
[Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
Главна дирекция "Конкурентоспособност и иновации" 







Министерство Вътрешни  правила за работата на Оценителната комисия Глава 8 
на 


икономиката, 
енергетиката 
и туризма 


и на екипа по договаряне при процедури за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на 


българската икономика” 2007 – 2013 


 


 Приложение 8.2.19 


Образец на договор за предоставяне на безвъзмздена финансова помощ  


Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-


2013  


Вариант 7 


 


Одобрен от: Министъра на 
икономиката, енергетиката и 


туризма 


 


Дата: ноември, 2009 
г. 


 


 8


ж.к. Изгрев, ул. „165” № 3А,  
София 1797, България] 
 
 
 
[Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 
Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” 
Ул. „Славянска” №8 
София 1052, България ] 
 
 
За Бенефициента  
 
[адрес за кореспонденция на Бенефициента] 
 


 
Член 6 – Приложения  
 
6.1 Следните документи представляват Приложения към настоящия договор и са неразделна 


част от него: 
 
Приложение I:  Описание на Проекта  
 
Приложение II:  Общи условия към финансираните по Оперативна програма “Развитие на 


конкурентоспособността на българската икономика” договори за 
безвъзмездна финансова помощ   


Приложение III:  Бюджет на Проекта 


Приложение IV: Образец на доклад за фактическите констатации и работно задание за 
проверка на разходите по договор за безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007-2013 


 
Приложение V: Декларация за държавни помощи  
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Приложение VІ: Декларация за нередности  
 
Приложение VІІ: Декларация по т. ІІІ от Формуляра за кандидатстване 
 
Приложение VІІІ:  Образец на искане за плащане по договор за безвъзмездна финансова 


помощ  
 
Приложение IХ:  Образец на банкова гаранция   
 
Приложение Х: Междинен/Окончателен технически доклад 
 
 


6.2 В случай на противоречие между разпоредбите на Приложенията и тези на Договора, с 
предимство се прилагат разпоредбите на Договора. В случай на противоречие между 
разпоредбите на Приложение II и тези на другите приложения, с предимство се прилагат 
разпоредбите на Приложение II. 


 
 
Член 7 - Други условия, отнасящи се до Проекта 
 
 
7.1 Чл.1.5 от Общите условия се допълва, както следва: ……………………. 
 
[Когато размерът на безвъзмездната финансова помощ, е равен или надвишаващ ………………лв. 
при избор на изпълнител Бенефициентът прилага разпоредбите на Постановление №55/12.03.2007 
г. на Министерския съвет за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на 
Бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на 
Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз].   
 
7.2 Чл.14.6 от Общите условия се допълва, както следва: 
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Срокът за съхранение на документите по т. 14.4 е три години след приключването на оперативната 
програма в съответствие с чл. 89 (3) от Регламент на Съвета № 1083/ 2006, но не по-малко от 10 
години от влизане в сила на договора. Договарящият орган се задължава да уведоми Бенефициента 
относно изтичането на срока. 


7.3 Чл. 1.8 от Общите условия се допълва, както следва: 
 
Дълготрайните материални и нематериалните активи, придобити със средства по проекта, следва 
да останат в активите на бенефициента и региона-получател (територията на Република България) 
за срок от минимум пет години, след изпълнение на цялата инвестиция в съответствие с 
изискванията на чл. 12 и чл. 13 от Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. 
относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на 
членове 87 и 88 от Договора (ОВ L 214, 09/08/2008). 
 
7.4. Чл. 8.2 от Общите условия се допълва, както следва: 
Недопустимо е  прехвърляне на средства от един бюджетен раздел в друг за разходи с предвиден в 
насоките за кандидатстване различен процент на съфинансиране от ОП „Конкурентоспособност”, 
както и промени в бюджета на договора, водещи до превишаване на средствата по бюджетни пера, 
за които има определен размер в насоките за кандидатстване. 
 
7.5. Дълготрайните материални и нематериалните активи, придобити със средства по проекта, 
следва да се използват изключително в предприятието-получател на помощта, да се разглеждат 
като амортизационни активи и да са закупени от трети лица при пазарни условия в съответствие с 
изискванията на чл. 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. 
относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на 
членове 87 и 88 от Договора (ОВ L 214, 09/08/2008). 


7.6. [Общият размер на безвъзмездната помощ, предоставена на всеки бенефициент по процедури, 
обявени в режим „de minimis”, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 
166 лева), а ако бенефициентът, осъществява дейност в отрасъл „шосеен транспорт” - 100 000 евро 
(195 583 лева) за период от 3 последователни финансови години]. 
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[При определяне дали са спазени индивидуалните прагове за уведомяване, определени в 
Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. относно деклариране на някои 
категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (ОВ 
L 214, 09/08/2008), се взема предвид общата сума на мерките за публична подкрепа за 
подпомаганата дейност или проект, независимо от това дали тази подкрепа е финансирана от 
местни, регионални, национални или общностни източници]. 


 
Минималната помощ не се натрупва с държавна помощ за същите приемливи разходи, ако в 
резултат на това натрупване интензитетът на помощта би превишил интензитета, определен за 
конкретните обстоятелства на отделния случай в Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 
август 2008 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в 
приложение на членове 87 и 88 от Договора (ОВ L 214, 09/08/2008).] 
 


7.7. Възстановяването на неправомерно предоставена помощ се извършва по реда на раздел V 
от Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи, приет с ПМС № 61 от 
20.03.2007 г. (обн. ДВ. бр.26 от 27 март 2007г., изм. ДВ. бр.97 от 23 ноември 2007г., изм. 
ДВ бр. 10 от 6 февруари 2009г.) съгласно който решение на Европейската комисия за 
възстановяване на неправомерно предоставена държавна помощ подлежи на принудително 
изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Когато с 
решение на Европейската комисия за възстановяване на неправомерно предоставена 
държавна помощ не са индивидуализирани получателите на помощ и размерът на сумата, 
която трябва да се възстанови, администраторът на помощ издава допълнително и акт за 
установяване на публично вземане по реда на чл. 166, ал. 2 и 3 от ДОПК. Не се разрешава 
предоставяне на нова държавна помощ на предприятие, което не е изпълнило решение на 
Европейската комисия за възстановяване на неправомерно предоставена държавна помощ 
и не е възстановило изцяло неправомерно получената държавна помощ. 


 


 


Възстановяването на недължимо платените и надплатените суми, както и на неправомерно 
получените или неправомерно усвоени средства се извършва в съответствие с раздел IV от 
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Указания на Министерство на финансите ДНФ № 03/10.03.2009 г. относно процедура по 
регистриране, докладване и последващо проследяване на случаи на нередности по 
Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз.  
 


7.8 При промяна на приложимото национално или общностно законодателство, страните се 
задължават да изменят клаузите по настоящия договор съгласно тази промяна. 


За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско 
и общностно законодателство. 


 
Съставен в [София] в три оригинални екземпляра на български език, два екземпляра от които са за 
Договарящия орган  и един - за Бенефициента. 
 
 
За Бенефициента  За Договарящия орган 


Име  Име  







Министерство Вътрешни  правила за работата на Оценителната комисия Глава 8 
на 


икономиката, 
енергетиката 
и туризма 


и на екипа по договаряне при процедури за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на 


българската икономика” 2007 – 2013 


 


 Приложение 8.2.19 


Образец на договор за предоставяне на безвъзмздена финансова помощ  


Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-


2013  


Вариант 7 


 


Одобрен от: Министъра на 
икономиката, енергетиката и 


туризма 


 


Дата: ноември, 2009 
г. 


 


 13


Длъжност  Длъжност …………………………. 


[Министър на 
икономиката, 
енергетиката и 
туризма и 
Ръководител на 
УО/ДО 


 


…………………….. 


Изпълнителен 
директор на 
Изпълнителна 
агенция за 
насърчаване на 
малките и средните 
предприятия и 
Ръководител на ДО] 


Подпис  Подпис  


Дата  Дата  


  


Име  Име  


Длъжност  Длъжност ……………………… 


[Главен 
счетоводител] 


Подпис  Подпис  


Дата  Дата  
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ОБЩИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ 


ЧЛЕН 1 – ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 


1.1. Бенефициентът е длъжен да изпълни проекта  съобразно описанието на проекта, съдържащо
се в Приложение I и с оглед изпълнение на предвидените в него цели. 


1.2. Бенефициентът трябва да изпълни проекта с грижата на добър стопанин, при спазване на
изискванията за ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с най-добрите практики в
съответната област и с настоящия договор. За тази цел Бенефициентът трябва да осигури  всички
финансови, човешки и материални ресурси, необходими за пълното и точно изпълнение на
проекта и предвидени в описанието на проекта.  


1.3. Бенефициентът изпълнява задълженията си самостоятелно или съвместно с един или повече
партньори, ако такива са посочени в описанието на проекта  и договора.  


1.4. Партньорите участват в изпълнението на проекта и техните разходи са допустими и подлежат
на доказване на същото основание както разходите, направени от Бенефициента. Основната част
от проекта се осъществява от Бенефициента и, ако е приложимо, от неговите партньори съобразно
условията, предвидени в договора за безвъзмездна помощ. 


1.5. Бенефициентът има право да сключва договори с изпълнители за осъществяването на
ограничена част от проекта, ако естеството на проекта изисква това.  


За тези случаи Бенефициентът се задължава да прилага процедурите за избор на изпълнител,
уредени в Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, когато се
явява възложител по смисъла на чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки и чл. 1,
ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. 







Министерство 
на 


икономиката, 
енергетиката 
и туризма 


Вътрешни  правила за работата на Оценителната 
комисия и на екипа по договаряне при процедури за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 


Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 


2007 – 2013 


 


 Приложение 8.2.19.1 


Глава 8 


Образец на Общи условия към финансираните по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 договори за безвъзмездна 


финансова помощ   


Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на 


българската икономика” 2007-2013 
Вариант 7 


 


Одобрен от: Министъра на 
икономиката, енергетиката и 


туризма 


 


Дата: ноември,
2009 г. 


 


 4 


Бенефициентът се задължава да спазва изискванията на Наредбата за осъществяване на
предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или
частично със средства от европейските фондове, когато са налице условията на чл. 19, ал.2, т. 22
от Закона за обществените поръчки. 


Бенефициентът се задължава да прилага процедурите за избор на изпълнител, уредени в
Постановление № 55/ 12.03.2007 г. на Министерския съвет за условията и реда за определяне на
изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от
Структурните фондове на Европейския съюз, Програма ФАР на Европейския съюз и от
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (загл. изм. и доп., ДВ, бр. 68
от 2009 г., в сила от 25.08.2009 г.), когато са налице условията за това. 


1.6. Бенефициентът и Договарящият орган са единствените страни (наричани за краткост
“страните”) по договора. Договарящият орган не се намира в договорни отношения с партньорите
(в случай, че в договора за безвъзмездна помощ не е предвидено друго) или изпълнителите на
Бенефициента във връзка с изпълнението на проекта. Само Бенефициентът е отговорен пред
Договарящия орган за изпълнението на проекта, ако в договора за безвъзмездна помощ не е
предвидено друго.  


1.7. Бенефициентът гарантира, че условията, приложими към него по силата на членове 1, 3, 4, 5,
6, 7, 9, 12, 14 и 15 се отнасят и до неговите партньори, а условията по членове 1, 3, 4, 5, 6 и 14 до
всички негови изпълнители. Той е длъжен да включи разпоредби в този смисъл в договорите,
които сключва с тези лица.  


1.8. В срок от 5 години след приключване изпълнението на проекта, същия не трябва да
претърпи значителни изменения; 


В случай на инвестиции и създаване на работни места от малки и средни предприятия, проектите
не трябва да претърпят значителни изменения в срок от 3 години след приключване на
изпълнението им; 
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Под значителни изменения се разбират изменения, засягащи същността на проекта, условията за
неговото изпълнение или пораждащи неоправдани изгоди за фирмата или публичната
организация, както и изменения произтичащи от промяна в характера на собствеността на елемент
от инфраструктурата или прехвърляне на производствената дейност. 


1.9. Бенефициентът се задължава да спазва законодателството в областта на държавните помощи,
като има предвид следното: 


а) не е задължително помощта да бъде предоставена от самата държава, тя може да бъде
предоставена от определена от държавата частна или публична посредничеща организация; 
 
б) помощта може да се изразява в спестяване на разходи и предоставяне на услуги на цени по-
ниски от пазарните; 
 
в) предвид б. а) и б) бенефициентът следва да предоставя услуги при равни пазарни условия без
нарушаване правилата на конкуренцията. 


ЧЛЕН 2 – ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. ФИНАНСОВИ И ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТИ


2.1. Бенефициентът трябва да предоставя на Договарящия орган, и/или упълномощените от него
лица, Управляващия орган, в случаите, когато Договарящ орган е Междинно звено, и
Сертифициращия орган, цялата изисквана информация относно изпълнението на проекта в
изрично определен срок. 


2.2. Ако Договарящият орган извършва текуща или последваща оценка на проекта, Бенефициентът
се задължава да предостави на Договарящия орган и/или на лицата, упълномощени от него, цялата
документация или информация, която би спомогнала за успешното провеждане на оценката, както
и да му предостави правата за достъп, предвидени в член 14.4. 


2.3. Страна по договора, извършила или възложила извършване на оценка в рамките на проекта,
предоставя копие от доклада за оценката на другата страна.  
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2.4. Бенефициентът се задължава да изготви междинен/окончателен технически и финансов отчет.
Тези отчети се изготвят съгласно образец на Договарящия орган. Те се отнасят до проекта като
цяло, без оглед на това каква част от него е финансирана чрез безвъзмездна финансова помощ.
Отчетите трябва да съдържат пълна информация за всички аспекти на изпълнението за описвания
период. Всяка страница от междинните и окончателния отчети, както и приложенията към тях,
следва да бъде заверена „вярно с оригинала” и подписана от бенефициента. Към
междинния/окончателния отчет се прилага опис на разходооправдателните документи за периода
на отчитане, както и заверени от Бенефициента техни копия.  


2.5. Междинният/Окончателният отчети се изготвят на български език. Междинните отчети се
представят заедно с всяко искане за междинно плащане. Окончателният отчет се изпраща до два
месеца след изтичане на срока на изпълнение на дейностите по проекта. Срокът за представяне на
окончателния отчет може да се удължава до четири месеца с предварително одобрение от
Договарящия орган и/или на упълномощените от него лица, когато седалището на Бенефициента не
е на територията на Република България. 


2.6. Ако Бенефициентът не предаде междинните/окончателния отчети на Договарящия орган и/или
на упълномощените от него лица по указания в чл. 2.4 от настоящите общи условия формат и в
предвидения в чл. 2.5 от настоящите общи условия срок и не изготви приемливо и изчерпателно
писмено обяснение относно неизпълнението на това си задължение, Договарящият орган има право
да прекрати договора по реда на чл. 11.2 а) и да изиска връщане на  недължимо платените суми. 


2.7. В допълнение, 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 №62/21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по
оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз, Бенефициентът отговоря за администриране на процеса на определяне на данък
върху добавената стойност като допустим разход. Бенефициентът ще следва Указанията на
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Министъра на Финансите 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 съгласен компетентният орган по приходите (по месторегистрация на
бенефициента) да предоставя информация за него на Управляващия орган/Междинното звено и/или
Сертифициращия орган при поискване. 


ЧЛЕН 3 – ОТГОВОРНОСТ 


3.1. Договарящият орган не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите или имуществото
на Бенефициента по време на изпълнение на проекта или като последица от него. Договарящият
орган не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън предвидените по договора,
свързани с подобни вреди. 


3.2. Бенефициентът поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди
от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на проекта или като последица
от него.  Договарящият орган не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби вследствие
нарушение на нормативни изисквания от страна на Бенефициента, неговите служители или лица,
подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трето лице. 


ЧЛЕН 4 – КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 


4.1. Бенефициентът се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на
конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Договарящия орган относно обстоятелство,
което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. 


4.2. Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно изпълнение на
функциите по договора на което и да е лице, може да възникне съмнение поради причини, свързани
със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност,
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икономически интереси или други общи интереси, които то има с друго лице, съгласно чл. 52 и чл.
82 от Регламент 1605/ 2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на
Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) №1995/2006 г. 


ЧЛЕН 5 – ПОВЕРИТЕЛНОСТ 


5.1. При спазване на разпоредбата на член 14, Договарящият орган, лицата, упълномощени от него,
Управляващият орган, Сертифициращият орган и Бенефициентът се задължават да запазят
поверителността на всички предоставени документи, информация или други материали, за срок не
по-малко от три години след приключването на оперативната програма в съответствие с чл. 89 (3)
от Регламент на Съвета № 1083/ 2006. Европейската комисия има право на достъп до всички
документи, предоставени на лицата, посочени по-горе, като спазва същите изисквания за
поверителност. 


5.2. При реализиране на своите правомощия Договарящия орган, упълномощените от него лица,
Управляващия орган, в случаите, когато Договарящ орган е Междинно звено, Сертифициращият
орган, Бенефициентът и Европейската комисия спазват изискванията за защита на  личните данни
съобразно разпоредбите на чл. 37 от Регламент на Комисията № 1828/08.12.2006 г. и приложимото
национално законодателство. 


ЧЛЕН 6 – ВИЗУАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ 


6.1. Бенефициентът се задължава да направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че
проектът се финансира или съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие.
Предприетите за тази цел мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за
информиране и публичност, предвидени в чл. 8 и приложение I към чл. 9 от Регламент на
Комисията  № 1828/2006. 
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6.2. Бенефициентът следва да упомене финансовия принос, предоставен от Европейския фонд за
регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” в информацията, предоставяна на целевата група по проекта, във
вътрешни и годишни доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на дадена
операция (включително сертификати за участие и други сертификати) и при всякакви контакти със
средствата за осведомяване. Когато това се изисква съгласно чл. 8 от Регламент на Комисията  №
1828/2006,, той следва да използва логото на ЕС и логото на Оперативна програма “Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика”. Всяка публикация на Бенефициента, под
каквато и да е форма и в каквото и да е средство за осведомяване, в това число и интернет, трябва
да съдържа следното заявление:  


“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от  < наименование на Бенефициента > и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския
съюз и Договарящия орган.” 


6.3 Във всички обяви или публикации, свързани с проекта, както и на конференции и семинари,
Бенефициентът е длъжен да уточни, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за
регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика”.  


6.4. Бенефициентът упълномощава Договарящия орган, упълномощените от него лица,
националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с
измамите, Европейската сметна палата и външните одитори да публикуват неговото наименование
и адрес, предназначението на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ, максималния размер на
помощта и съотношението на финансиране на допустимите разходи по проекта, съгласно
предвиденото в чл.3 от договора.  
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ЧЛЕН 7 – ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ/ПОЛЗВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ЗАКУПЕНОТО ОБОРУДВАНЕ 


7.1. Правото на собственост, включително правата на интелектуална и индустриална
собственост върху резултатите от проекта, отчетите и други документи, свързани с него, възникват
и принадлежат на Бенефициента. 


7.2.  Независимо от разпоредбите на чл.7.1 и при спазване на разпоредбата на чл.5,
Бенефициентът предоставя на Договарящия орган, упълномощените от него лица, Управляващия
орган, в случаите, когато Договарящ орган е Междинно звено и Сертифициращия орган,
националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с
измамите, Европейската сметна палата и външни одитори правото да ползват свободно и съобразно
обхвата на проверката всички документи, свързани с проекта, независимо от формата им, при
условие, че с това не се нарушават съществуващи права на интелектуална и индустриална
собственост. 


7.3.  Когато седалището на Бенефициента не е в страната, където се изпълнява проектът и ако в
договора не е предвидено друго, най-късно до края на срока за изпълнение на проекта
оборудването, превозните средства и активите, закупени със средства от бюджета на проекта,
трябва да се прехвърлят на местните партньори на Бенефициента или на целевата група по проекта.
Копия от документите за прехвърляне на превозните средства, оборудването и активите се прилагат
към финалния отчет. Такива документи се съхраняват за целите на контрола във всички останали
случаи. 


ЧЛЕН 8 – ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 


8.1. Всякакви промени в текста на Договора, вкл. на приложенията към него, се правят в писмена
форма чрез подписване на допълнително споразумение в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от
ПМС №121/31.05.2007г.  
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8.1.1. Ако изменението е поискано от Бенефициента, последният трябва да представи искането си
на вниманието на Договарящия орган и/или на упълномощените от него лица в едномесечен срок
преди предвидената дата на влизане на изменението в сила, освен ако са налице особени
обстоятелства, надлежно обосновани от Бенефициента и приети от Договарящия орган.
Договарящият орган запазва правото си да откаже изменение на договора по искане на
Бенефициента. 


8.1.2. В случаите, когато промяната в бюджета или описанието на проекта не засяга основната цел
на проекта, а финансовият ефект от нея се ограничава до прехвърляне на средства в рамките на
един бюджетен раздел или промяна до 15% на договорения размер на бюджетните  раздели (при
прехвърляне на средства между същите), която промяна няма да попречи за постигане на
планираните резултати, бенефициентът има право да приложи изменението, за което уведомява
писмено договарящия орган.  


8.1.3. Задължително подписване на допълнително споразумение при промяна на първоначалните
стойности на бюджетните пера се изисква когато се извършва преразпределение на средствата в
бюджета на проекта, водещо до:  


а) увеличаване или намаляване с повече от 15% на договорените в бюджета стойности по
бюджетни раздели; 


б) появата на нови бюджетни пера (видове разходи), които не са договорен в първоначалния
бюджет.   


 


8.1.4. Недопустими са промени в бюджета на договора, водещи до увеличаване на първоначално
договорения процент и размер на безвъзмездната финансова помощ по договора и/или водещи до
превишаване на средствата по бюджетни пера, за които има определен размер в нормативен акт, в
акт на правото на европейския съюз или в съответните насоки за кандидатстване. 
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8.1.5. Промени на име, адрес и банкови сметки и обслужващи одиторски фирми подлежат само на
уведомление. Договарящият орган има право да провери правосубектността на бенефициента при
смяна на името, да се противопостави на избора на банка или одиторска фирма. Договарящият
орган има право да изисква смяна на одиторската фирма поради съображения, станали известни
след сключването на договора и поставящи под съмнение независимостта и професионализма на
одиторската фирма.  


8.2. Сключено допълнително споразумение не може да има за цел или като резултат внасяне на
изменения в договора, които биха поставили под въпрос решението за отпускане на безвъзмездната
финансова помощ или биха представлявали нарушение на принципа на равнопоставеност на
кандидатите. Увеличаване на максималния размер на безвъзмездната финансова помощ, предвиден
в чл. 3 от договора е недопустимо. 


ЧЛЕН 9 – ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА 


9.1. Правата и задълженията по договора не могат да бъдат прехвърляни или възлагани на трето
лице без предварително писмено одобрение от Договарящия орган. 


ЧЛЕН 10 – УДЪЛЖАВАНЕ, СПИРАНЕ, ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И КРАЕН СРОК НА ДОГОВОРА  


10.1. Бенефициентът е длъжен да уведоми незабавно Договарящия орган и/или упълномощените от
него лица за възникването на обстоятелства, които могат да възпрепятстват или забавят
изпълнението на проекта. Бенефициентът може да поиска удължаване на срока за изпълнение на
проекта не по-късно от един месец преди изтичането му, при условие, че срокът не излиза извън
рамките за изпълнение на съответната операция по Оперативната програма и в съответствие с
предвиденото в чл. 8 от настоящите Общи условия. Искането трябва да бъде мотивирано и
придружено от всички обосноваващи го доказателства, необходими за вземане на решение за
изменение на договора. 
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10.2. Бенефициентът може да спре временно изпълнението на проекта изцяло или отчасти, ако
възникнат извънредни обстоятелства, които правят продължаването му твърде трудно или
рисковано. Бенефициентът следва да уведоми незабавно Договарящия орган и/или
упълномощените от него лица за това, като приложи цялата необходима информация.  


Всяка от страните може да прекрати договора в съответствие с чл. 11.1. Ако договорът не е
прекратен, Бенефициентът е длъжен да направи необходимото, за да намали до минимум срока на
спиране на изпълнението и да го възобнови, щом обстоятелствата позволят това, както и да
уведоми незабавно Договарящия орган и/или упълномощените от него лица за тези свои действия. 


10.3. Договарящият орган и/или упълномощените от него лица може да изискат от Бенефициента да
спре временно изпълнението на проекта в цялост или отчасти, ако възникнат обстоятелства (най-
вече извънредни), които правят продължаването му твърде трудно или рисковано.  


Всяка от страните може да прекрати договора в съответствие с чл. 11.1. Ако договорът не е
прекратен, Бенефициентът е длъжен да направи необходимото, за да намали до минимум срока на
спиране на изпълнението и да го възобнови, щом обстоятелствата позволят това, с предварително
писмено одобрение от страна на Договарящия орган. 


10.4. Срокът на изпълнение се удължава с толкова време, колкото е изгубено при временното
спиране на изпълнението, без да се засяга възможността за внасяне на изменения в договора,
необходими за адаптиране на проекта спрямо новите условия за изпълнение. 


10.5. Извънредно обстоятелство е всяка непредвидима изключителна ситуация или събитие, което е
извън контрола на страните и не позволява на една от тях да изпълни задълженията си по договора,
възникването му не може да се отдаде на грешка или небрежност от тяхна страна (или от страна на
техните изпълнители, представители или служители) и не може да се преодолее при полагане на
дължимата грижа. Страните не могат да се позовават на недостатъци в оборудването или
материалите или закъснения в предоставянето им, на трудови спорове, стачки или финансови
затруднения, като на обстоятелства, представляващи извънредно обстоятелство. Страните не
отговарят за нарушение на задълженията си по договора, ако не са в състояние да ги изпълняват
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поради възникване на извънредно обстоятелство. Без да се засягат разпоредбите на чл. 11.2. и чл.
11.5., страната, засегната от извънредно обстоятелство, е длъжна да уведоми незабавно другата
страна за възникването на извънредно обстоятелство, като посочи характера, вероятната
продължителност и предвидимите последици от възникването му, както и да предприеме всички
необходими мерки за ограничаване до минимум на възможните вредни последици. 


10.6. Задълженията на Договарящия орган към Бенефициента за всички неизвършени плащания по
договора са невалидни в случаите по чл. 93 от Регламент на Съвета № 1083/2006, като договорът се
прекратява на основание чл. 11 от настоящите Общи условия. Бенефициентът носи риска от
ненавременно представяне на исканията за сертифициране на разходите. Договарящият орган
уведомява в писмен вид Бенефициента за изтичането на срока по чл. 93 от Регламент на Съвета №
1083/2006 най-малко 6 месеца преди изтичането му.  


ЧЛЕН 11 – ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 


11.1. Ако някоя от страните счита, че договорът повече не може да се изпълнява ефективно, тя
следва да се обърне за съгласуване към другата страна. Ако страните не постигнат споразумение за
разрешаване на проблема, всяка от тях има право да прекрати договора с двумесечно писмено
предизвестие, без задължение за изплащане на обезщетение, освен в случаите, в които
Бенефициентът дължи предоставени му средства от безвъзмездната финансова помощ, които не са
сертифицирани по надлежния ред.  


11.2 Договарящият орган има право да прекрати Договора без предизвестие и без да изплаща
каквито и да било обезщетения,  в случай че Бенефициентът: 


a) неоснователно не изпълни някое от задълженията си по договора и/или приложенията към
него и продължава да не го прави или не представя задоволително обяснение в срок от 5
работни дни след изпращането на писмено уведомление; 
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б) е обявен в несъстоятелност, или спрямо него е открито производство по несъстоятелност
или се намира в производство по ликвидация, ако се управлява от назначен от съда синдик,
ако е сключил споразумения с кредиторите си за погасяване на задълженията си към тях, ако е
преустановил дейността си или е в подобно положение, произтичащо от аналогична
процедура, предвидена в националното законодателство; 


в) е осъден с влязла в сила присъда или му е наложено административно наказание с влязло в
сила наказателно постановление за престъпление или административно нарушение, свързано
с професионалната му дейност, или е извършил виновно тежко нарушение на
професионалните си задължения, доказано по надлежния ред; 


г) е уличен в измама, корупционни действия, участие в престъпни организации или всякакви
други неправомерни действия в ущърб на финансовите интереси на Европейските общности.
Това условие се отнася и до партньорите, изпълнителите и представителите на Бенефициента; 


д) извърши промяна в правно-организационната си форма или предприеме преобразуване,
освен ако предварително е уведомил Договарящия орган и последният е изразил писмено
съгласие да продължи договорните отношения с новото или преобразуваното юридическо
лице; 


е) не спазва разпоредбите на чл. 4, чл. 9 и чл. 14; 


ж) декларира неверни или непълни данни с цел да получи безвъзмездната финансова помощ,
предмет на договора, или представи отчети с невярно съдържание. 


11.3. При условията на чл. 11.2 Договарящият орган може да прекрати договора и при настъпване
на срока по чл. 93 от Регламент на Съвета № 1083/2006. 


11.4. Договарящият орган има право да прекрати договора без предизвестие и без да дължи
обезщетение и в случаите, когато основанията по чл. 11.2, б. “в”, “г” и “ж” са налице спрямо
лицата, които са овластени да представляват Бенефициента или партньора и са вписани в
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търговския регистър или в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или са определени
като такива в учредителния акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване, когато
Бенефициентът е юридическо лице.  


11.5. В случай на прекратяване на договора Бенефициентът има право да получи само такава част
от безвъзмездната финансова помощ, която е сертифицирана по надлежния ред, отговаря на
изпълнената част от проекта, като се изключват разходите, свързани с текущи ангажименти, които
следва да бъдат изпълнени след прекратяването на договора. За тази цел Бенефициентът следва да
представи искане за плащане и финален отчет в съответствие с чл. 2 и чл. 13. 


11.6. В случай на неправомерно прекратяване на договора от страна на Бенефициента  по реда на
чл.11.1 и в случаите, предвидени в чл.11.2 т. а), г), д) и ж), Договарящият орган може да изиска
изцяло или частично възстановяване на вече изплатените суми от безвъзмездната финансова
помощ, съразмерно с тежестта на нарушенията, като даде на Бенефициента  възможност да изложи
позицията си. 


11.7. Преди или вместо да прекрати договора по силата на разпоредбите на този член,
Договарящият орган има право да вземе предпазни мерки, които се изразяват във временно
прекратяване на плащанията без предизвестие. 


11.8. Настоящият договор се прекратява автоматично, ако в срок от три години след подписването
му по него не са направени никакви искания за плащания. 


ЧЛЕН 12 – ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 


Без да противоречи на разпоредбите на Регламент на Съвета № 1083/11.07.2006 г., Регламент на
Комисията № 1828/08.12.2006 г. и Регламент на Европейския парламент и на Съвета №
1081/05.07.2006 г., както и на Постановление № 62/21.03.2007 г. на Министерския съвет и
Постановление № 236/27.09.2007 г. на Министерския съвет, за да бъдат признати за допустими по
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проекта, разходите трябва да отговарят на изискванията, предвидени в Насоките за кандидатстване
по настоящата процедура.  


ЧЛЕН 13 – ПЛАЩАНИЯ И ЛИХВИ ВЪРХУ ПРОСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ 


13.1. Договарящият орган извършва плащанията в съответствие с предвиденото в чл. 4 от договора. 


13.2. Всички отчети и документи, представляващи основание за плащане, се считат за одобрени,
ако Договарящият орган и/или упълномощените от него лица не изпратят писмен отговор до
Бенефициента, придружен с необходимите документи, в срок от 60 работни дни от получаването
им. 


а) Договарящият орган и/или упълномощените от него лица могат да спрат срока за одобряване на
даден отчет, като уведомят Бенефициента, че отчетът не може да бъде одобрен и намират за
необходимо да извърши допълнителни проверки. В такива случаи Договарящият орган и/или
упълномощените от него лица може да изискат разяснения, поправки или допълнителна
информация, които трябва да бъдат представени в срок от 10 работни дни от получаване на
искането от страна на Бенефициента. Срокът за представяне започва да тече от датата на
получаване на уведомлението. След получаване на изисканите разяснения, срокът по т. 13.2.
започва да тече отново от датата, на която е получена изискваната информация. 


13.3. Бенефициентът има право да подаде възражение в рамките на 5 работни дни, придружено с
доказателства, срещу решението на Договарящия орган за непризнаване на разходите. За
произнасяне по възражението и разглеждане на доказателствата се прилагат условията на чл. 13.2. 


13.3. Отчетите се представят в съответствие с чл. 2. 


13.4. Сроковете за извършване на плащанията, предвидени в чл. 4 от договора, изтичат в деня на
нареждането на сумата от банковата сметка на Договарящия орган по банковата сметка на
Бенефициента. Без да се накърнява правилото на чл. 11.7, Договарящият орган и/или
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упълномощените от него лица имат право да спрат този срок, като уведомят Бенефициента, че
искането за извършване на плащане е неприемливо поради факта, че заявената сума е недължима
или поради това, че не са представени подходящи разходооправдателни документи, или защото
намират за необходимо да предприемат допълнителни проверки, вкл. проверки на място, за да се
уверят, че посочените разходи са допустими. Срокът за плащане започва да тече отново от датата,
на която е регистрирано правилно съставено искане за извършване на плащане. 


13.5. След изтичането на посочения в чл. 13.4. срок Бенефициентът има право да предяви иск за
изплащане на обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за периода на
просрочието.  


13.6. Доклад за външен одит на счетоводната документация по проекта, изготвен от сертифициран
одитор, се прилага към искането за окончателно плащане. Одиторът проверява дали декларираните
от Бенефициента разходи са действително направени и платени, точни и допустими в съответствие
с договора, и изготвя доклад за заверка на разходите, съответстващ на образец, предоставен от
Договарящия орган.  


Бенефициентът предоставя на одитора пълен достъп, съгласно чл.14.4. 


Докладът, изготвен от сертифициран одитор, придружаващ искането за окончателно плащане,
обхваща всички разходи, извършени при изпълнение на договора. 


13.7. Сумите, изплащани от Договарящия орган, се превеждат в банкова сметка на Бенефициента,
посочена във формуляра за финансова идентификация съгласно образец на Договарящия орган. 


13.8. Договарящият орган извършва плащанията в лева, съобразно разпоредбите на договора.  
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13.9. Всички лихви по банковата сметка на Бенефициента, открита само за целите на проекта и
посочена във формуляра за финансовата идентификация, или евентуални приходи и/или други
печалби, генерирани по време на изпълнението на проекта, натрупани върху средства, изплатени от
Договарящия орган на Бенефициента, се описват в окончателния отчет и се приспадат от
последващо плащане до размера на дължимата сума или се възстановяват на Договарящия орган, в
случаите, когато ги надхвърлят.  


ЧЛЕН 14 – СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ И ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ 


14.1. Бенефициентът трябва да води точна и редовна документация и счетоводни отчети,
отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща система за документация и
счетоводно отчитане. Тези системи могат да са неразделна част от текущата счетоводна система на
Бенефициента или допълнение към тази система. Тези системи следва да се прилагат в
съответствие със националното законодателство.  


14.2. Счетоводните отчети и разходите, свързани с проекта, трябва да подлежат на ясно
идентифициране и проверка като за изпълнението на проекта се обособи отделна счетоводна
аналитичност.  


14.3. В случаите, когато Бенефициентът не е бюджетно предприятие и избраната по договора схема
на плащане включва авансово плащане, той се задължава да открие и поддържа отделна банкова
сметка или отделна партида към наличната му банкова сметка само за нуждите на проекта като
гарантира, че генерираните лихви по нея могат да бъдат проследими и доказани, както и, че
информацията по банковата сметка ще позволи лесното идентифициране и проследяване на
разходите до и в счетоводните му системи. Счетоводните отчети трябва да съдържат данни за
натрупаните лихви върху средствата, изплатени от Договарящия орган. 


14.4. Бенефициентът трябва да гарантира, че данните, посочени в отчетите, предвидени в чл. 2,
отговарят на тези в счетоводната система и документация и са налични до изтичане на сроковете за
съхранение на документацията. 
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14.5. Бенефициентът е длъжен да допуска Договарящия орган, упълномощените от него лица,
Управляващия орган, в случаите, когато Договарящ орган е Междинно звено, Сертифициращия
орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с
измамите, Европейската сметна палата и външни одитори, извършващи проверки съгласно чл.13.6,
да проверяват, посредством проучване на документацията му или проверки на място, изпълнението
на проекта, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходооправдателните
документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи,
свързани с финансирането на проекта. Тези проверки могат да се провеждат в срок до три години
след приключването на оперативната програма в съответствие с изискванията на Регламент
1083/2006 на Съвета, както и до приключване на евентуални административни, следствени или
съдебни производства. 


а) Освен указаното в чл. 14.4, Бенефициентът е длъжен да допусне Договарящия орган,
упълномощените от него лица, Управляващия орган, в случаите, когато Договарящ орган е
Междинно звено, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската
служба за борба с измамите и външни одитори, извършващи проверки съгласно чл. 13.6, да
извършат проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в
законодателството на Европейската общност за защита на финансовите интереси на
Европейските общности срещу измами и други нарушения и приложимото национално
законодателство. 


б) За тази цел Бенефициентът се задължава да предостави на служителите или представителите
на Договарящия орган, упълномощените от него лица, Управляващия орган, в случаите, когато
Договарящ орган е Междинно звено, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи,
Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата,
както и на външни одитори, извършващи проверки съгласно чл.13.6, достъп до местата, където
се осъществява проектът, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и до
всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на проекта,
както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Тези документи включват
фактури, справки за отработени дни, както и всички останали документи и бази данни, свързани







Министерство 
на 


икономиката, 
енергетиката 
и туризма 


Вътрешни  правила за работата на Оценителната 
комисия и на екипа по договаряне при процедури за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 


Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 


2007 – 2013 


 


 Приложение 8.2.19.1 


Глава 8 


Образец на Общи условия към финансираните по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 договори за безвъзмездна 


финансова помощ   


Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на 


българската икономика” 2007-2013 
Вариант 7 


 


Одобрен от: Министъра на 
икономиката, енергетиката и 


туризма 


 


Дата: ноември,
2009 г. 


 


 21 


с финансово-техническото управление на проекта, като тръжна документация относно
процедурите провеждани от Бенефициента във връзка с изпълнението на проекта, оферти от
кандидати в процедурите, документи, свързани с процедури по оценка, договори с изпълнители,
счетоводна документация, ведомости за заплати, кореспонденция с Договарящия орган и/или
упълномощените от него лица, платежни документи, приемо-предавателни протоколи и др.
Достъпът, предоставен на служителите или представителите на Договарящия орган,
упълномощените от него лица, Управляващия орган, в случаите, когато Договарящ орган е
Междинно звено, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската
комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните
одитори, извършващи проверки съгласно чл.13.6, трябва да бъде поверителен спрямо трети
страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват
на достъпно място и да са картотекирани по начин, който улеснява проверката, а Бенефициентът
следва да уведоми Договарящия орган и/или упълномощените от него лица за точното им
местонахождение.  


14.6. В случай че Бенефициентът не представи оригинали или приемливи копия от горепосочените
документи при поискване от страна на лицата по чл.7, това е основание за искане от страна на
Договарящия орган за възстановяване на безвъзмездната помощ. 


14.7. Бенефициентът гарантира, че правата на Договарящия орган, упълномощените от него лица,
Управляващия орган, в случаите, когато Договарящ орган е Междинно звено, Сертифициращия
орган, националните, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската
служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори, извършващи заверки
съгласно чл. 13.6,  да извършват одити, проверки и проучвания, ще се упражняват равноправно, при
еднакви условия и в съответствие с еднакви правила и по отношение на неговите партньори и
подизпълнители. Когато партньор или подизпълнител на Бенефициента е международна
организация, се прилагат споразумения за проверки, сключени между тази организация и
Европейската комисия. 
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14.8. Срокът за съхранение на документите по т. 14.3 е три години след приключването на
оперативната програма в съответствие с чл. 89 (3) от Регламент на Съвета № 1083/ 2006.
Договарящият орган се задължава да уведоми Бенефициента относно изтичането на срока. 


ЧЛЕН 15 – ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО, ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН 


15.1. Общата сума, която Договарящият орган ще изплати на Бенефициента, не може да надвишава
максималния размер на помощта, предвиден в чл.3 от договора.  


15.2. Бенефициентът приема, че безвъзмездната финансова помощ не може при никъкави
обстоятелства да му носи печалба и трябва да бъде ограничена до сумата, необходима за
възстановяване на приходите и разходите по проекта след приспадане на генерираните при
изпълнение на проекта приходи. Под печалба се разбира превишаването на приходите над
разходите по конкретния проект към момента подаване на искането за окончателно плащане.
Прихващане може да бъде извършено и при декларирани и доказани приходи при междинните
плащания.  


15.3. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по договора е дължим до размера на
верифицираните допустими разходи по чл. 12., като от тях се приспадне натрупаната лихва върху
преведените авансови плащания. Извършените от Бенефициента недопустими разходи не подлежат
на възстановяване. 


ЧЛЕН 16 – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 


16.1. Бенефициентът се задължава да възстанови на Договарящия орган всички авансови средства,
включително натрупаната върху тях лихва, платени в повече от сертифицираните разходи, в срок от
5 работни дни от получаването на искане за това. 
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16.2. В случай, че Бенефициентът не върне изисканите суми в срока, определен в чл. 16.1,
Договарящия орган има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за
периода на просрочието, увеличена с размера на лихвата, дължима от датата на извършване на
плащането от договарящия орган по банковата сметка на Бенефициента, посочена във формуляра за
финансова идентификация.  


16.3. Сумите, подлежащи на възстановяване от Бенефициента, могат да бъдат прихванати от
всякакви суми, дължими от Договарящия орган на Бенефициента. Тази разпоредба не накърнява
правото на страните да договорят разсрочено плащане.  


16.4. Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми на Договарящия орган, са изцяло за
сметка на Бенефициента. 


ЧЛЕН 17 – ПРИЛОЖИМ ЗАКОН И УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ 


17.1. По отношение на настоящия договор се прилага законодателството на Република България. 


17.2. Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на възникнали
между тях спорове по взаимно съгласие. Всяка от страните е длъжна да отговори в срок от 5
работни дни на искане на другата страна за  уреждане на възникнал спор по взаимно съгласие. След
изтичането на този срок, или ако опитите за уреждане на спора не са довели до резултати в срок от
20 работни дни от датата на първото искане, всяка от страните може да уведоми писмено другата,
че смята процедурата за неуспешна. 
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ОФИЦИАЛНА БЛАНКА НА ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН 


Процедура на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ [посочва се 
вида на процедурата] №   ____________________ 


 
Наименование на процедурата: _________________________________________ 


 


ПРОТОКОЛ ОТ ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 
 
Съдържание:  


1.Заседания 
2.Участници 
3. Оценка: 
 3.1. Писмени искания за разяснения (ако е приложимо) 
  3.1.1. Кандидати, до които са изпратени писмени искания; 


 3.1.2. Кандидати, представили исканите разяснения в срок;  
3.1.3. Кандидати, които не са представили исканите разяснения  в срок 


или са ги представили частично; 
3.2. Техническа оценка 


3.2.1. Техническа оценка, съгласно Инструкциите на Оценителната 
комисия (ако е приложимо), на всички проектни предложения, допуснати до етап 
техническа и финансова оценка;   
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3.2.2. Техническа оценка, съгласно Инструкциите на Оценителната 
комисия (ако е приложимо) на проектните предложения, подлежащи на 
преоценка. 


3.3. Финансова оценка 
  3.3.1. Финансова оценка на бюджетите на класираните проектни 
предложения съгласно общия брой получени точки до изчерпване на общия 
бюджет по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и 
извън него, в рамките на списъка с резервни проектни предложения; 
  3.3.2. Корекция на бюджетите на проектните предложения по т.3.3.1, 
които съдържат недопустими разходи, съгласно Насоките за кандидатстване по 
съответната процедура.  
 
4. Заключения: 
 4.1. Проектни предложения, предложени за финансиране до размера 
на предварително определените и обявени финансови средства по съответната 
процедура, класирани съгласно общия брой получени точки; 


 4.2. Резервни проектни предложения, които са преминали успешно 
етапа на оценката, но за които не е налично финансиране по конкретната 
процедура (извън изчерпания по т. 4.1. общ бюджет по процедурата), класирани 
съгласно общия брой получени точки;  


4.3. Проектни предложения, които се предлага да не се финансират 
(включително проектни предложения, оттеглени от кандидатите), като се 
посочват основанията за това.  
5. Подписи. 
 


Приложения: 
1. Инструкция на Оценителната комисия за провеждане на техническата и 
финансова оценка (ако е приложимо) и утвърден образец на оценителен лист;  
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2. Обобщена таблица за допълнително изискани и получени от кандидатите 
разяснения, изпратените пояснителни писма и получените такива (когато такава 
възможност изрично е предвидена в Насоките за кандидатстване по съответната 
процедура);  
3. Таблици за оценка (оценителни листи за техническа и финансова оценка), 
попълнени от съответните участници в процедурата по оценяване на проектните 
предложения;  
4. Обобщена таблица с точките, които са получили оценяваните проектни 
предложения по отделните критерии; 
5. Обобщена таблица с точките, които са получили оценяваните проектни 
предложения, подлежащи на оценка от трето лице – член на оценителната комисия с 
право на глас, на основание чл. 24, ал. 4, изречение три от ПМС № 121/31.05.2007 г.;  
6. Обобщена таблица с информация за корекциите на първоначално 
представените от кандидатите бюджети на проектните предложения; 
7. Списък на проектните предложения, които са предложени за финансиране, до 
размера на предварително определените и обявени финансови средства по 
съответната процедура, класирани съгласно общия брой получени точки, размер на 
безвъзмездната финансова помощ (искана и препоръчана) за всяко предложение, 
общия бюджет на отделните проектни предложения (първоначален и препоръчан) и 
процента на безвъзмездната финансова помощ спрямо допустимите разходи; 
8. Списък с резервни проектни предложения, определен с решение на 
Оценителната комисия, класирани съгласно общия брой получени точки, извън 
изчерпания по т.7 общ бюджет по процедурата за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, размер на безвъзмездната финансова помощ (искана и 
препоръчана) за всяко предложение, общия бюджет на отделните проектни 
предложения (първоначален и препоръчан) и процента на безвъзмездната финансова 
помощ спрямо допустимите разходи; 
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9. Списък на проектните предложения, които се предлага да не се финансират 
(включително предложенията, оттеглени от кандидатите, ако е приложимо), като са 
посочени основанията за това; 
10. Кореспонденция с кандидатите – изискана пояснителна информация и 
получена такава (ако е приложимо); 
11. Присъствени списъци; 
12. Таблица с точките, присъдени от оценителите от всеки един етап от оценката.  


 


1. Заседания 
 


 Дата Час 


Заседание 1   


Заседание 2   


... (други)   
 


2. Участници 
 


Име Представител на Функция1
 


   


   


                                                 
1  Например: председател, секретар, член на оценителната комисия с право на глас,  помощник-
оценител, наблюдател  
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3. Оценка2 
Общите налични средства по настоящата процедура възлизат на  ххх лв./евро.  
 
Техническата и финансова оценка е оценка по същество на проектните предложения, 


която се извършва в съответствие с критериите за техническа и финансова оценка на 
проектните предложения, обявени в Насоките за кандидатстване, съгласно Инструкцията на 
Оценителната комисия за провеждане на техническата и финансова оценка (ако е 
приложимо) и утвърдения образец на оценителен лист.  


 
Членовете на оценителната комисия с право на глас/помощник-оценителите оцениха 


параметрите по Формулярите за кандидатстване, включително бюджета, както и капацитета 
на кандидатите и техните партньори (ако е приложимо). 


 
Членовете на оценителната комисия с право на глас/помощник-оценителите попълниха 


таблици за оценка (оценителни листи), като за всеки критерий направиха коментари. Оценка 
на съответния член на оценителната комисия с право на глас/помощник-оценител се 
формира от сбора на точките, получени от проектното предложение по всички критерии. 
Оценката на всяко проектно предложение е средноаритметично от оценките на членовете на 
оценителната комисия с право на глас/помощник-оценителите, които са участвали в 
оценката му.При разлика в техните оценки най-малко 20 на сто, председателят на 
оценителната комисия възлага оценяването на трето лице – член на оценителната комисия. 
Окончателната оценка е средноаритметично от оценките на трите лица.  
                                                 
2  Този текст може да бъде разширен, за да отрази последвали обсъждания на конкретни случаи   
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За извършената оценка е изготвена обобщена таблица с точките, които са получили 


проектните предложения по отделните критерии, която е приложение и неразделна част от 
настоящия протокол. 


 
Въз основа на тези анализи, членовете на оценителната комисия с право на 


глас/помощник-оценителите проведоха дискусии. 
 


[Тук опишете накратко дискусиите и подхода, възприет от членовете на оценителната комисия с 
право на глас/помощник-оценителите, вкл. приетите от оценителната комисия инструкции и 
номера на полученото одобрение от ръководителя на договарящия орган (ако е 
приложимо.)].  
 
3.1. Писмени искания за разяснения  
3.1.1 На базата на извършената оценка оценителите с право на глас/помощник-


оценителите констатираха, че в ххх бр. проектни предложения има неясноти и/или 
несъответствия, в резултат на което изпратиха писмени искания за разяснения, които 
да бъдат предоставени в рамките на 3 работни дни, считано от датата на получаване 
на искането за това (ако е приложимо). 
 


Предвид изложеното, председателят, секретарят, членовете на оценителната комисия с 
право на глас/помощник-оценителите изпратиха писмени искания до следните 
кандидати (ако е приложимо): 
 


№ Проектно 
предложе
ние № 


Наименова
ние на 


кандидата 


Искане за 
представяне на 


липсващи 
документи/за 
разяснения 


Дата на 
изпращане на 
искането до 
кандидата 


Краен срок за 
получаване на 
липсващите 


документи/разяс
нения (дата) 


Дата на 
получаване на 
липсващите 
документи/раз
яснения от 


Исканите 
документи/р
азяснения са 
получени в 


срок  
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кандидата  


        


        


        


        


        


        
 


 
3.1.2. Следните кандидати са представили исканите разяснения в срок (ако е 


приложимо): 
 
 
№ Проектно предложение 


№ 
Наименование на кандидата Представени липсващи 


документи/разяснения 
Решение на 


Оценителната 
комисия  
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3.1.3.       Следните кандидати не са предоставили исканите разяснения в срок или са ги 
 представили частично (ако е приложимо): 
 
№ Проектно 


предложе
ние № 


Наименование 
на кандидата 


Искане за 
представяне на 


липсващи 
документи/за 
разяснения 


Краен срок за 
получаване на 
липсващите 


документи/разяс
нения (дата) 


Дата на 
получаване на 
липсващите 


документи/разяс
нения от 
кандидата 


Представени 
липсващи 
документи/р
азяснения 


Решение 
на 


Оцените
лната 


комисия 


        


        


        


        


        
 
За  изисканите и получени разяснения от кандидатите е изготвена обобщена таблица, 


която е приложение и неразделна част от настоящия протокол. 
 
Членовете на оценителната комисия с право на глас/помощник-оценителите изготвиха 


списък на проектните предложения, които предлагат за финансиране. Тези проектни 
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предложения са класирани според получените оценки (оценката е средноаритметично от 
оценките на членовете на оценителната комисия с право на глас/помощник-оценителите, 
които са участвали в оценката му), при което за всяко проектно предложение е посочен 
размера на исканата безвъзмездна финансова помощ и за каква част от допустимите разходи 
се препоръчва финансиране. По същия начин беше изготвен и списък с резервни проектни 
предложения. Изготвен е и списък на проектните предложения, които се предлага да не се 
финансират (включително предложенията, оттеглени от кандидатите, ако е приложимо), 
като са посочени основанията за това. 
 


Таблиците (оценителни листа) за техническа и финансова оценка на всички разгледани 
проектни предложения, попълнени от съответните участници в процедурата по оценяване на 
проектните предложения, са приложени към настоящия протокол и са неразделна част от 
него. 
 
3.2. Техническа оценка 
 
3.2.1. Техническа оценка, съгласно Инструкциите на Оценителната комисия (ако е 
приложимо), на всички проектни предложения, допуснати до етап техническа и финансова 
оценка.  


 
3.2.2. Техническа оценка, съгласно Инструкциите на Оценителната комисия (ако е 
приложимо), на проектните предложения, подлежащи на оценка от трето лице – член на 
оценителната комисия с право на глас, на основание чл. 24, ал. 4, изречение три от ПМС № 
121/31.05.2007 г.  
 
[Където е приложимо, опишете дали са гласувани: 
Допълнителни критерии за класиране по общ брой точки (в случай, че при класирането по 
точки има повече от едно проектно предложение, получило общ брой точки, равен на общия 







 


Министерство 
на 


икономиката, 
енергетиката 
и туризма 


Вътрешни  правила за работата на Оценителната комисия 
и на екипа по договаряне при процедури за предоставяне 


на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на 


българската икономика” 2007 – 2013 


 


 Приложение 8.2.7 


Глава 8 


Образец на Протокол от техническа и финансова оценка  


Оперативна програма 
„Развитие на 


конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-


2013  


Вариант 7 


 


Одобрен от: Министъра на 
икономиката, енергетиката и 


туризма 


 


Дата: ноември, 2009 
г. 


 


брой точки на проектното предложение, заемащо последно място в списъка с проектни 
предложения, класирани до изчерпване на общия бюджет по процедурата за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ)].  
 


 
3.3. Финансова оценка 
 
3.3.1. Финансова оценка на бюджетите на проектните предложения, класирани съгласно 
общия брой получени точки до размера на предварителното определените и обявени 
финансови средства по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и 
извън него, в рамките на резервния списък.  
 
[Опишете накратко дискусиите и подхода, възприет от членовете на оценителната комисия с 
право на глас/помощник-оценителите, вкл. приетите от оценителната комисия инструкции 
(ако е приложимо) и номера на полученото одобрение от ръководителя на Договарящия 
орган.)].  
 
3.3.2. Корекция на бюджетите на проектните предложения по т.3.3.1, които съдържат 
недопустими разходи, съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата 


 


4.  Заключения 
4.1 Проектни предложения, класирани съгласно общия брой получени точки и до 
размера на предварителното определените и обявени финансови средства по 
процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 


 
Номер в 
класиране


то по 


Проектно 
предложение 


Наименов
ание на 


Средноар
итметичн


Искана 
сума на 


безвъзмезд


Препоръчана 
сума на 


безвъзмездна


Общ бюджет 
на проекта 


/първоначален


Общ 
бюджет 


на 


% на 
безвъзме
здната 
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точки № кандидата а оценка 
(бр. 


точки)   


ната 
финансова 
помощ 


та 
финансова 
помощ 


/ проекта 
/препоръ
чан/ 


финансо
ва 


помощ  


         


         


         


         
 
Брой проектни предложения, предложени за проверка на допустимостта на 


кандидатите, предложени за финансиране, съгласно декларираните от кандидатите 
обстоятелства: ххх. 


 
Обща сума, която комисията предлага да бъде отпусната на проектните предложения, 


предложени за проверка на допустимостта на кандидатите, предложени за финансиране: ххх 
лв./евро.  


Обща налична сума: ххх лв./евро.  
 
 Списъкът с проектните предложения, които покриват минималните изисквания за 
получен резултат от техническата и финансовата оценка, съгласно Насоките за 
кандидатстване, които са предложени за проверка на допустимостта, и се предлагат за 
финансиране в рамките на наличния бюджет по съответната процедура за предоставяне на 
безвъзмездната финансова помощ (регистрационен номера на проектните предложения, 
наименование и седалище на кандидатите, данни за кандидатите (лице, имащо право да 
подпише договора, пощенски адрес и официален адрес, телефон, факс, БУЛСТАТ/ЕИК), 
наименование на проектите, продължителност на изпълнение на проектите, място на 
изпълнение на проектите, общ бюджет и размер на безвъзмездната финансова помощ, която 
Оценителната комисия предлага да бъде отпусната по всеки проект,  национално 
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съфинансиране и средства от ЕФРР, собствено съфинансиране и процент на безвъзмездна 
финансова помощ спрямо общите допустими разходи, основни дейности и индикатори за 
изпълнението на проектите е представен като приложение и е неразделна част от настоящия 
протокол. 


 
4.2. Списък с резервни проектни предложения, класирани съгласно общия брой получени 
точки, извън изчерпания по т. 4.1. общ бюджет по процедурата: 


 
Номер в 
класиран
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Проектно 
предложе
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финансова 
помощ 


Общ 
бюджет на 
проекта 


/първонача
лен/ 


Общ 
бюджет 


на 
проекта 
/препоръ
чан/ 


% на 
безвъзмезд


ната 
финансова 
помощ  


          


         


         


         
 
 
Списъкът с резервни проектните предложения, които са преминали успешно оценката, 


но за които не е достигнало финансиране по конкретната процедура - Оценителната комисия 
изготвя допълнителен списък на проектни предложения, които са преминали успешно 
оценката, но за които не е достигнало финансиране по конкретната процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (регистрационен номера на проектните 
предложения, наименование и седалище на кандидатите, данни за кандидатите (лице, имащо 
право да подпише договора, пощенски адрес и официален адрес, телефон, факс, 
БУЛСТАТ/ЕИК), наименование на проектите, продължителност на изпълнение на 
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проектите, място на изпълнение на проектите, общ бюджет и размер на безвъзмездната 
финансова помощ, която Оценителната комисия предлага да бъде отпусната по всеки от 
проектите, продължителност на изпълнение на проектите, национално съфинансиране и 
средства от ЕФРР, собствено съфинансиране и процент на безвъзмездна финансова помощ 
спрямо общите допустими разходи, основни дейности и индикатори за изпълнението на 
проектите), е представен като приложение и е неразделна част от настоящия протокол. 


 


4.3 Проектни предложения, които се предлагат да не се финансират (включително 
проектни предложения, оттеглени от кандидатите): 


 
  
№ Проектно 


предложение 
№ 


Наименование на 
кандидата 


Средноар
итметичн
а оценка 


(брой 
точки) 


Основания за отхвърляне 


     


     


     


     
 
Брой предложени за отхвърляне проектни предложения: ххх. 
 


5. Подписи 
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