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УТВЪРДИЛ:         /подпис/ 

ЕЛИ МИЛУШЕВА 

Главен директор на Главна дирекция 

„Европейски фондове за конкурентоспособност“  

и Ръководител на Управляващия орган 

 

 

УКАЗАНИЯ  

НА  

УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН  

НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА  

НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 2007-2013 

 

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 9, АЛ. 2 ОТ ПМС 118/20.05.2014 г. 

за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на 

безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и 

рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 

Норвежкия финансов механизъм 

 

С Постановление № 118 от 20 май 2014 г. е въведено задължение за 

бенефициентите да оповестяват публично съобщение за ценови 

предложения, когато предвидената стойност за строителство, доставки и услуги 

без ДДС е под праговете за провеждане на процедура, а именно когато 

предвидената стойност, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС 

е: 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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 по ниска от 60 000 лв. за строителство; 

 по-ниска от 20 000 лв. за доставки или услуги. 

Освен осигуряване на публичност, разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от 

постановлението цели избор на изпълнител на конкурентен принцип с оглед 

гарантиране на принципа на добро финансово управление и доказване на пазарна 

цена. 

С оглед спазване на горепосочената разпоредба, бенефициентите е 

необходимо да изпълнят следните стъпки: 

 

1. Да изготвят и предоставят на Управляващия орган публично съобщение за 

ценови предложения за публикуване на Единния информационен портал 

за фондовете от Европейския съюз, на интернет страницата на 

Управляващия орган, както и да го публикуват на своята интернет 

страница, при наличие на такава. Съобщението трябва да се 

предостави на Управляващия орган минимум три работни дни 

преди датата на обявяването му, с оглед осигуряване на 

навременното му публикуване на горепосочените интернет адреси;  

2. Да съберат ценови предложения за оферираната дейност: 

доставка/услуга/СМР в резултат на публичното съобщение. Разпоредбата 

на чл. 9, ал. 2 от ПМС 118/2014г. не ограничава възможността 

бенефициентите, след оповестяване на публичното съобщение, да търсят 

и събират предложения извън получените в резултат на публичното 

съобщение; 

3. Да разгледат ценовите предложения, като в случай, че тези предложения 

отговарят на посоченото в публичното съобщение, бенефициентите нямат 

основание да не ги приемат. Предложенията не трябва да са анонимни, а 

да съдържат информация за оферента (същите могат да бъдат 

предоставяни и по електронна поща); 

4. Писмено да обосноват избора на изпълнител;  

5. Да сключат договор с избрания изпълнител, ако считат за необходимо.  

 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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С оглед на гореизложеното Управляващият орган на ОПРКБИ изготви 

примерен образец на публично съобщение (приложен към настоящите указания), 

отразяващ минималната информация, която следва да съдържа публичното 

съобщение.  
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ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ 

 

 

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

№ BG161PO003-…………………….. 

БЕНЕФИЦИЕНТ: 

………………… 

 

На основание чл.9, ал.2 от ПМС 118/2014г. оповестява публично съобщение 

за ценови предложения 

 

Обект (включително технически спецификации/параметри/задание, съответстващи 

на заложеното в договора за безвъзмездна финансова помощ):  

Прогнозна стойност:  

 

 

Контакти и място за подаване на ценови предложения: 

Валидност на съобщението:  ………….. дни, считано от датата на публикуване.  

 

 

   ПОДПИС: 

                     /ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БЕНЕФИЦИЕНТА/ 

 

http://www.opcompetitiveness.bg/

