
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. одобрение на проектното предложение / проектните предложения по процедури за 

директно предоставяне на БФП и сключване на договори или издаване на заповеди 

за предоставяне на БФП; 

6. съхранение на документацията във връзка с проведените процедури за директно 

предоставяне на БФП. 

 

II. ПОДГОТОВКАТА НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРОЕКТНОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ / ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ 

НА КАНДИДАТА / КАНДИДАТИТЕ, ЗАЕДНО С ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ 

НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ / ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Чл. 2. (1) Oтдел „Управление на програмата” (УП) в дирекция „Кохезионна политика за 

околна среда” (КПОС) подготвя проект на покана за представяне на проектно 

предложение / проектни  предложения по процедура за директно предоставяне на БФП, 

с оглед на постигането на целите за приоритетни оси 1, 2 или 3 на ОПОС. 

(2) Поканата по ал. 1 съдържа:  

1. номер на процедурата за директно предоставяне на БФП; 

2. цели на процедурата за директно предоставяне на БФП; 

3. описание на типовете дейности, допустими за финансиране по процедурата за 

директно предоставяне на БФП; 

4. описание на разходите, допустими за финансиране в рамките на конкретната 

процедура за директно предоставяне на БФП; 

5. изисквания, на които следва да отговаря/т проектното предложение/проектните 

предложения; 

6. максимален и минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за едно 

проектно предложение (ако е приложимо); 

7. критериите за оценка на проектните предложения за конкретната дейност, 

одобрени от Комитета за наблюдение на ОПОС; 

8. описание на реда за провеждане на оценката на проектното предложение; 

9. начин на представяне на проектно предложение/проектни предложения по 

процедурата за директно предоставяне на БФП; 

10. списък на необходимите съпътстващи документи (ако е приложимо); 

11. образец на формуляр за кандидатстване по процедурата за директно 

предоставяне на БФП; 

12. образци на приложенията към формуляра за кандидатстване (ако е приложимо); 

13. образец на договор за предоставяне на БФП, в случаите когато бенефициент е 

структура извън рамките на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), 

или образец на заповед за предоставяне на на БФП, в случаите когато 

бенефициент е дирекция в централната администрация на МОСВ или 

второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към МОСВ. 

Чл. 3. (1) Образецът на покана се съгласува с дирекция „Фондове на Европейския съюз 

за околна среда” (ФЕСОС), в качеството й на Междинното звено по ОПОС и с 



дирекции от специализираната администрация на МОСВ по компетентност, в 

зависимост от предмета на конкретната процедура. 

(2) Образецът на покана се съгласува и с Министерство на финансите, дирекция 

„Финанси на реалния сектор”, отдел „Държавни помощи” по отношение на спазване на 

изискванията на законодателството в областта на държавните помощи и в частност за 

да се избегне неправомерно предоставяне на държавни помощи.  

(3) Образецът на заповед / образецът на договор за предоставяне на БФП се съгласува с 

дирекция „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки” (ПНООП) в МОСВ.  

(4) Когато кандидати са дирекции в централната администрация на МОСВ или 

второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към МОСВ, образецът на заповед се 

съгласува и с дирекция „Бюджет, финанси и счетоводство” (БФС) в МОСВ. 

(5) Проектът на покана се представя за съгласуване на ръководителя на Управляващия 

орган на ОПОС. 

(6) Ръководителят на Управляващия орган на ОПОС съгласува проекта на покана и го 

представя за одобрение от министъра на околната среда и водите. 

(7) Одобрената покана за представяне на проектно предложение / проектни 

предложения по процедура за директно предоставяне на БФП се изпраща на кандидата 

/ кандидатите, за когото / за които е предназначена. 

Чл. 4. (1) Преди изпращането на покана за представяне на проектно предложение / 

проектни предложения Управляващият орган на ОПОС може да провежда 

предварителни консултации с кандидата/ кандидатите по процедурата за директно 

предоставяне на БФП, които имат за цел: 

1. уточняване на дейностите, включени в обхвата на проектното предложение / 

проектните предложения; 

2. установяване на максималния размер на БФП; 

3. установяване на етапа на подготовка на проектното предложение и, в 

зависимост от проектната готовност, определяне на необходимите документи за 

кандидатстване по процедурата за директно предоставяне на БФП; 

4. определяне на периода от време за изпращане на поканата за представяне на 
проектно предложение / проектни предложения; 

5. определяне на всички изисквания към проектното предложение / проектните 

предложения, които да бъдат включени в поканата за представяне на проектно 

предложение / проектни предложения. 

(2) При провеждане на консултациите по ал. 1, Управляващият орган на ОПОС може да 

включи и експерти от други дирекции от централната администрация на МОСВ, в 

зависимост от конкретната процедура. 

(3) При провеждането на консултациите по ал. 1, Управляващият орган на ОПОС може 

да включи и външни експерти, които не са от централната администрация на МОСВ.  

(4) Експертите по ал. 3, участвали при провеждане на консултациите, не могат да 

участват при извършването на оценката на проектното предложение по реда на раздел 

четвърти. 

Чл. 5. (1) Когато преди изпращането на поканата за представяне на проектно 

предложение / проектни предложения се провеждат консултации с кандидата / 



кандидатите, Управляващият орган на ОПОС може да изиска от кандидата / 

кандидатите да попълнят и представят въпросник за оценка на капацитета и други 

необходими документи.  

(2) Въпросникът и приложенията към него се представят в отдел “Мониторинг” в 

дирекция ФЕСОС, в качеството й на Междинно звено по ОПОС, с цел извършване на 

оценка на капацитета на кандидата / кандидатите да управлява и изпълнява проекта и 

да прилага правилата за обществени поръчки.   

(3) След извършване на оценка на капацитета, отдел “Мониторинг” в дирекция ФЕСОС 

изготвя доклад със заключения и препоръки за капацитета на кандидата да управлява и 

изпълнява проекта и да прилага правилата за обществени поръчки и го предоставя на 

дирекция КПОС.   

(4) Въз основа доклада за оценка на капацитета, дирекция КПОС, в качеството й на 

Управляващият орган на ОПОС, извършва оценка на риска на проектното предложение 

/ на всяко проектно предложение и определя мерки за неговото предотвратяване и 

намаляване. 

(5) В случаите по ал. 1, мерките за предотвратяване и намаляване на риска при 

изпълнението на проекта се включват в договора / заповедта на министъра на околната 

среда и водите за предоставяне на БФП. . 

Чл. 6. (1) След изпращане на поканата и преди представянето на проектното 

предложение / проектните предложения, Управляващият орган на ОПОС може да 

провежда предварителни консултации с кандидата / кандидатите по процедурата за 

директно предоставяне на БФП. 

(2) Когато това е предвидено в поканата за представяне на проектно предложение / 

проектни предложения, провеждането на консултациите по ал. 1 е задължителен етап 

от процедурата за директно предоставяне на БФП. 

(3) Консултациите по ал. 1 са с обхват съгласно поканата за представяне на проектно 

предложение / проектни предложения и имат за цел предоставяне на разяснения на 

кандидата / кандидатите относно попълването на формуляра за кандидатстване и 

подготовката и окомплектоването на документите, включени в проектното 

предложение/проектните предложения. 

(4) Консултациите по ал. 1 могат да имат за цел и преглед на изготвената от кандидата / 

кандидатите документация и уточняване на основните параметри на проектното 

предложение / проектните предложения. 

(5) В случаите по ал. 4, Управляващият орган на ОПОС може да изисква от кандидата 

представянето на допълнителна информация и документи. 

Чл. 7. (1) При провеждане на консултациите по чл. 6, ал. 1, Управляващият орган на 

ОПОС може да включи и експерти от други дирекции от централната администрация 

на МОСВ. 

(2) При провеждането на консултациите по чл. 6, ал. 1, Управляващият орган на ОПОС 

може да включи и външни експерти, които не са от централната администрация на 

МОСВ.  

(3) Експертите по ал. 2, участвали при провеждане на консултациите, не могат да 

участват при извършването на оценката на проектното предложение по реда на раздел 

четвърти. 



Чл. 8. (1) Когато това е предвидено в поканата за представяне на проектно 

предложение / проектни предложения, въз основа на проведените предварителни 

консултации по чл. 6, ал. 1 на кандидата се издава становище за съгласуване на 

основните параметри на проектното му предложение. 

(2) Становището по ал. 1 се издава от дирекция КПОС, в качеството й на Управляващ 

орган на ОПОС, в срок до 10 работни дни от датата на представянето на всички 

документи, изискани в рамките на предварителните консултации и необходими за 

определяне на основните параметри на съответното проектно предложение.  

(3) Становището по ал. 1 се представя от кандидата като част от неговото проектно 

предложение. 

Чл. 9. (1) Когато това е предвидено в поканата за представяне на проектно 

предложение / проектни предложения, при провеждане на предварителните 

консултации по чл. 6, ал. 1 кандидата / кандидатите представят въпросник и други 

необходими документи, с цел извършване на оценка на капацитета на кандидата / 

кандидатите да управлява и изпълнява проекта и да прилага правилата за обществени 

поръчки.     

(2) Оценката на капацитета на кандидата / кандидатите да управлява и изпълнява 

проекта и да прилага правилата за обществени поръчки се извършва от отдел 

“Мониторинг” в дирекция ФЕСОС, в качеството й на Междинно звено по ОПОС. 

(3) След извършване на оценката по ал. 2, отдел “Мониторинг” в дирекция ФЕСОС 

изготвя доклад със заключения и препоръки за капацитета на кандидата да управлява и 

изпълнява проекта и да прилага правилата за обществени поръчки и го предоставя на 

дирекция КПОС.   

(4) Въз основа на доклада за оценка на капацитета, дирекция КПОС, в качеството й на 

Управляващият орган на ОПОС, извършва оценка на риска на проектното предложение 

/ на всяко проектно предложение и определя мерки за предотвратяване и намаляване на 

риска при изпълнението на проекта, които се включват в договора / заповедта на 

министъра на околната среда и водите за предоставяне на БФП.    

(5) Когато в поканата за представяне на проектно предложение / проектни предложения 

не е предвидено документите по ал. 1 да се представят при провеждане на 

предварителните консултации по чл. 6, ал. 1 или като част от проектното предложение, 

оценката по ал. 2 се извършва след регистриране на проектното предложение / 

проектните предложения като мерките за предотвратяване и намаляване на риска се 

включват в договора / заповедта на министъра на околната среда и водите за 

предоставяне на БФП.   

ІІІ. ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА 

ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

Чл. 10. (1) След получаване на поканата и преди представянето на проектното 

предложение, кандидатът / кандидатите могат да искат разяснения във връзка с 

попълването на формуляра за кандидатстване и подготовката и окомплектоването на 

документите, посочени в поканата.  

(2) Запитванията на кандидата / кандидатите могат да се изпращат до Управляващия 

орган в сроковете, посочени в поканата за представяне на проектно предложение / 

проектни предложения.    



Чл. 11. (1) Бенефициентът попълва формуляр за кандидатстване по процедура за 

директно предоставяне на БФП по образеца, приложен към поканата, и комплектова 

проектното предложение в съответствие с изискванията в поканата, като прилага 

всички съпътстващи документи, посочени в нея.  

(2) Проектното предложение / проектните предложения по процедура за директно 

предоставяне на БФП се подават в отдел УП в дирекция КПОС по реда и в сроковете, 

определени в поканата.  

(3) Полученото проектно предложение / проектни предложения по процедура за 

директно предоставяне на БФП се регистрират в информационната система за 

управление и наблюдение (ИСУН) от служител в отдел УП в дирекция КПОС. 

ІV. ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ПОЛУЧЕНОТО ПРОЕКТНО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА И КРИТЕРИИТЕ 

ЗА ОЦЕНКА, ОДОБРЕНИ ОТ КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПОС  

Чл. 12. (1) Оценката на подадено проектно предложение / проектни предложения в 

процедури за директно предоставяне на БФП за съответствие с изисквания и 

критериите за оценка, одобрени от Комитета за наблюдение на ОПОС, се извършва от 

експертна работна група, определена с решение на ръководителя на Междинното звено. 

(2) На оценка подлежат само проектните предложения, получени и регистрирани преди 

крайния срок за подаване на проектно предложение / проектни предложения, посочен в 

поканата. Когато към датата на изтичане на посочения в поканата краен срок за 

подаване на проектно предложение / проектни предложения такива не са получени, 

експертна работна група не се сформира. 

(3) Експертна работна група не се сформира и в следните случаи: 

1. когато в поканата са посочени няколко крайни срока за подаване на проектно 

предложение / проектни предложения и след изтичане на всеки един от тях такива не са 

получени; 

2.  когато в поканата е посочено, че експертни работни групи се сформират след 

изтичане на определен период от време и след изтичане на съответния времеви период 

проектно предложение / проектни предложения не са получени. 

(4) В срок от един работен ден от изтичане на крайния срок за подаване на проектни 

предложения, дирекция КПОС уведомява ръководителя на Междинното звено за броя 

на регистрираните проектни предложения.   

(5) Когато в поканата за представяне на проектни предложения са посочени няколко 

крайни срока за подаване на проектни предложения, уведомлението по ал. 4 се изпраща 

до един работен ден след изтичане на всеки от сроковете. 

(6) Когато в поканата за представяне на проектни предложения е посочено, че 

експертни работни групи се сформират след изтичане на определен период от време, 

уведомлението по ал. 4 се изпраща в срок от един работен ден от след изтичане на 

всеки от времевите периоди. 

(7) В случаите, в които в поканата за представяне на проектни предложения е посочено, 

че експертни работни групи се сформират след регистриране на определен брой 

проектни предложения, уведомлението по ал. 4 се изпраща в срок от един работен ден 

от датата на регистриране на определения брой проектни предложения.    

(8) В случаите, в които поканата по чл. 3, ал. 7 е изпратена само до един кандидат и в 

нея е посочено, че по процедурата за директно предоставяне се представя едно 



проектно предложение, уведомлението по ал. 4 се изпраща в срок от един работен ден 

от датата на регистриране на проектното предложение.  

(9) В случаите, в които поканата по чл. 3, ал. 7 е изпратена до няколко кандидати и в 

нея е предвидено сформиране на отделни експертни работни групи за оценка на всяко 

от подадените проектни предложения, уведомлението по ал. 4 се изпраща в срок от 

един работен ден от датата на регистриране на съответното проектно предложение.  

(10) Към уведомлението по ал. 4 се прилага разпечатка от регистрацията на проектно 

предложение / проектни предложения в ИСУН и утвърдения образец на оценителен 

лист по чл.13. 

(11) Едновременно с изпращане на уведомлението по ал. 4, ръководителят на 

Управляващия орган уведомява ръководителя на Междинното звено за определянето на 

експерт от дирекция КПОС и негов заместник за участие в експертната работна група 

като посочва имената и длъжностите на експертите.  

Чл. 13. (1) При спазване на изискванията, посочени в поканата и на критериите за 

оценка, одобрени от Комитета за наблюдение на ОПОС, дирекция КПОС, в качеството 

й на Управляващ орган, изготвя образец на детайлен оценителен лист за оценка на 

проектното предложение / проектните предложения от експертна работна група. 

(2) Образецът на оценителния лист се утвърждава от министъра на околната среда и 

водите. 

Чл. 14. (1) В срок до 3 работни дни от получаване на уведомлението по чл. 12, ал.4, 

ръководителят на Междинното звено определя експерт от дирекция ФЕСОС, който 

отговаря за координацията при провеждането на оценката на проектно предложение / 

проектни предложения по процедурата за директно предоставяне на БФП. 

(2) В срок до 3 работни дни от получаване на уведомлението по чл. 12, ал.4, 

ръководителят на Междинното звено, в зависимост от предмета на процедурата, 

изпраща писма до дирекции в централната администрация на МОСВ за номиниране на 

експерти (основен и резервен член) за участие в експертна работна група за оценка на 

проектно предложение / проектни предложения по процедурата за директно 

предоставяне на БФП. 

(3) В случай на проектни предложения по смисъла на чл. 39 от Регламент (ЕО) № 

1083/2006 г. на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния 

фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999 (ОВ, Специално издание 2007 г., 

глава 14, том 2), в срок до 3 работни дни от получаване на уведомлението по чл. 12, 

ал.4, ръководителят на Междинното звено изпраща покана до Централното 

координационно звено в администрацията на Министерски съвет за определяне на 

наблюдатели (титуляр и заместник) в експертната работна група. 

(5) Координаторът изисква информация от отдел „Мониторинг” на дирекция ФЕСОС 

относно наличието за конкретния бенефициент на одобрен проект по съответната 

приоритетна ос, за неговия обхват и състоянието му към момента. 

(6) Отдел „Мониторинг” предоставя исканата информация на координатора в срок от 5 

работни дни от получаване на искането. 

Чл. 15. В срок до 2 работни дни от датата на получаване на писмата по чл. 14, ал. 2 

директорите на дирекции определят експерти за участие в експертната работна група и 



уведомяват писмено ръководителя на Междинното звено за имената и длъжностите на 

експертите от съответната дирекция с приложени автобиографии на същите. 

Чл. 16. (1) Съставът на експертната работна група включва: 

1. координатор на експертната работна група и негов заместник; 

2. необходимия брой членове на експертната работна група, които са не по-

малко от трима; 

(2) Като членове в състава на експертната работна група задължително се включват 

правоспособен юрист и икономист.  

(3) В състава на експертната работна група се включват и служителите от дирекция 

КПОС (титуляр и заместник), определени от ръководителя на Управляващия орган като 

техните задачи се определят с решението по чл. 12, ал. 1. 

(4) С решението по чл. 12, ал. 1 ръководителят на Междинното звено определя и 

резервни членове като задължително се посочват най-малко един правоспособен юрист 

и един икономист.   

(5) Резервните членове трябва да отговарят на изискванията по чл. 17, ал. 2. 

Чл. 17. (1) Съставът на експертната работна група трябва да бъде съобразен с предмета 

на процедурата на директно предоставяне на БФП. 

(2) Членовете на експертната работна група трябва да притежават необходимата 

квалификация и професионална компетентност в съответствие с предмета на 

процедурата на директно предоставяне на БФП.  

(3) Преди издаването на решението по чл. 12, ал. 1, ръководителят на Междинното 

звено извършва преглед за наличие на обстоятелствата по ал. 2.  

(4) Членове на експертната работна група могат да бъдат служители от дирекция 

ФЕСОС и служители от дирекциите от централната администрация на МОСВ, в 

зависимост от предмета на процедурата, с изключение на служители от дирекция 

КПОС. 

(5) Членовете на експертната работна група  – служители от дирекции в централната 

администрация на МОСВ имат право на възнаграждение по реда на чл. 17, ал. 4 и 5 от 

Постановление № 249 от 17 октомври 2007 г. за приемане на детайлни правила за 

допустимост на разходите по оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г., 

съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на 

Европейския съюз.  

(6) По преценка на ръководителя на Междинното звено или по препоръка на 

ръководителя на Управляващия орган като членове в състава на експертната работна 

група могат да бъдат привличани и външни експерти. 

Чл. 18. (1) Експертната работна група се сформира с решение на ръководителя на 

Междинното звено, не по-късно от 10 работни дни от получаване на уведомлението по 

чл. 12, ал. 4. 

(2) Решението определя:  

1. съставa и задачите на експертната работна група, включително задачите на 

всеки от членовете на експертната работна група при оценката на проектното 

предложение / всяко от проектните предложения; 

2. начина на организиране на работата на експертната работна група. 



3. срок за предоставяне на становищаата по чл. 27, ал. 1, т. 2; 

4. срок за извършване на оценка на проектното предложение / на всяко от 

проектните предложения, който не може да бъде по-дълъг от 66 работни дни. 

(3) Неразделна част от решението по ал. 2 е образеца на оценителен лист по чл. 13, 

утвърден от министъра на околната среда и водите. 

(4) В случай на проектни предложения по смисъла на чл. 39 от Регламент (ЕО) № 

1083/2006 г. на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния 

фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999 (ОВ, Специално издание 2007 г., 

глава 14, том 2), ръководителят на Междинното звено включва в решението по ал. 2 и 

наблюдатели от Централното координационно звено в администрацията на 

Министерски съвет, когато такива са определени.  

(5) Всяка промяна в състава на експертната работна група, независимо от основанието, 

се извършва с решение на ръководителя на Междинното звено. 

Чл. 19. (1)  Лицата по чл. 16, ал. 1 не могат:  

1. да са в конфликт на интереси с някой от кандидатите в процедурата за 

предоставяне на БФП по смисъла на чл. 52, параграф 2 от Регламент (ЕО, 

Евратом) № 1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на 

Европейските общности; 

2. да имат интерес от отпускането на БФП по конкретната процедура по смисъла 

на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси; 

3. да са 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; 

4. да са лица, които се намират помежду си в йерархическа зависимост; 

5. да са членове на Комитета за наблюдение по ОПОС или на Комитета за 

наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка. 

(2) Лицата по чл. 16, ал. 1 подписват декларации за липсата на обстоятелствата по ал. 1. 

(3) Лицата по чл. 18, ал. 4 подписват декларации за липсата на обстоятелствата по ал. 1, 

т. 1 – 3 и т. 5. 

(4) Когато за членове на експертната работна група са определени външни експерти, 

същите подписват декларации за липсата на обстоятелства по ал. 1, т.1-3 и т. 5 като 

декларират включително, че не са участвали при провеждането на консултациите по чл. 

4 и/или по чл. 6. 

Чл. 20. (1) При възникване на обстоятелство по чл. 19, ал. 1 и/или по ал. 4 в хода на 

провеждане на процедурата по оценяване, лицата по чл. 16, ал. 1, т. 2 и по чл. 18, ал. 4 

незабавно писмено информират за това ръководителя на Междинното звено и 

уведомяват координатора на експертната работна група. При възникване на 

обстоятелство по ал. 1 за координатора на експертната работна група, последният 

незабавно писмено информира за това ръководителят на Междинното звено.   

(2) В случаите на конфликт на интереси и на свързаност, лицата по чл. 16, ал. 1 и по чл. 

18, ал. 4 се отстраняват от участие в експертната работна група. 



(3) При установяване на обстоятелството, че членове на експертната работна група – 

външни експерти са участвали при провеждането на консултациите по чл. 4 и/или по 

чл. 6, същите се отстраняват от участие в експертната работна група.  

(4) В случаите на йерархическа зависимост на лица по чл. 16, ал. 1 от участие в 

експертната работна група се отстраняват толкова лица, колкото е необходимо, за да 

бъдат изпълнени изискванията по чл. 19, ал. 1, т. 4. 

(5) При отстраняване на член на експертната работна група, той се заменя с някой от 

резервните членове, определени в решението по чл. 12, ал. 1. 

(6) Новоопределените лица подписват декларации за липса на обстоятелствата по чл. 

19, ал. 1, съответно по чл. 19, ал. 4. 

Чл. 21. Експертът от дирекция КПОС, определен за участие в експертната работна 

група: 

1. не участва в оценката на проектните предложения, а следи за наличие на двойно 

финансиране на дейности от представените проектни предложения / проектно 

предложение с друг проект или негови дейности, които се финансират по други 

процедури по ОПОС, други програми, схеми или финансови инструменти, със 

средства от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз; 

2. присъства на работните срещи на експертната работна група и има право на 

свободен достъп до разглежданите документи; 

3. извършва проверка относно наличието на конфликт на интереси и в частност 

проверка относно наличието на данни за извършване на консултантска дейност 

от членове на експертната работна група в качеството им на физически лица, 

или чрез участието им като управители или членове на органи за управление или 

контрол в търговски дружества или юридически лица с нестопанска цел, при 

подготовката и изпълнението на дейности, включени в проектно предложение, 

подлежащо на оценка в съответната процедурата за директно предоставяне на 

БФП; 

4. предоставя на експертната работна група доклада на Комитета за избор и 

координация на проекти (КИКП) за координация и приоритизация; 

5. предоставя на ръководителя на Управляващия орган информация относно 

стойността на постъпилите проектни предложения по процедурата за директно 

предоставяне на БФП. 

Чл. 22. Координаторът на експертната работна група: 

1. организира работата й по извършването на оценката на подаденото проектно 

предложение / проектни предложения по процедурата за директно предоставяне 

на БФП; 

2. получава с приемо-предавателен протокол проектното предложение / 

проектните предложения;  

3. обобщава експертните мнения на членовете на експертната работна група; 

4. свиква работни срещи на експертната работна група; 

5. организира цялата кореспонденция, свързана с оценката на проектното 

предложение / проектните предложения; 

6. предоставя получените разяснения на членовете на експертната работна група; 

7. води самостоятелни протоколи за работните срещи на експертната работна 

група; 



8. изготвя доклада/докладите за оценка на проектно предложение за съответствие 

с одобрените изисквания, посочени в поканата, като отразява особените мнения 

(ако има такива) и проверява дали оценителният доклад е подписан от всички 

членове на експертната работна група, участвали в оценката на проектното 

предложение / съответното проектно предложение; 

9. предоставя на ръководителя на Междинното звено изготвения доклад/доклади 

за оценка на проектно предложение за съответствие с одобрените изисквания, 

посочени в поканата. 

Чл. 23. (1) В срок от един работен ден от датата на издаване на решението по чл. 12, ал. 

1, ръководителят на Управляващия орган предава на координатора на експертната 

работна група проектното предложение / проектните предложения, получени преди 

изтичане на крайния срок, посочен в поканата, заедно със становищата по чл. 8 и 

цялата документация за проведените предварителни консултации по чл. 4 и чл. 6. 

(2) Тогава когато в поканата за представяне на проектни предложения са посочени 

няколко крайни срока за подаване на проектни предложения, в срока по ал. 1 

ръководителят на Управляващия орган предава на координатора на експертната 

работна група проектното предложение / проектните предложения, получени преди 

изтичане на съответния краен срок, заедно с издадените за тях становища по чл. 8 и 

цялата документация за проведените до този момент предварителни консултации по чл. 

4 и чл. 6. 

(3) Тогава когато в поканата за представяне на проектни предложения е посочено, че 

експертни работни групи се сформират след изтичане на определен период от време, в 

срока по ал. 1 ръководителят на Управляващия орган предава на координатора на 

експертната работна група проектното предложение / проектните предложения, 

получени преди изтичане на всеки от времевите периоди, заедно с издадените за тях 

становища по чл. 8 и цялата документация за проведените до този момент 

предварителни консултации по чл. 4 и чл. 6. 

(4) В случаите, в които в поканата за представяне на проектни предложения е посочено, 

че експертни работни групи се сформират след регистриране на определен брой 

проектни предложения, в срока по ал. 1 ръководителят на Управляващия орган предава 

на координатора на експертната работна група проектните предложения, след 

достигане на определения в поканата брой, заедно с издадените за тях становища по чл. 

8 и цялата документация за проведените до този момент предварителни консултации по 

чл.4 и чл. 6. 

(5) Координаторът на експертната работна група подписва протокол, с който 

удостоверява получаването на проектното предложение / проектните предложения и на 

съпътстващите ги документи. 

Чл. 24. (1) В срок не по-късно от 5 работни дни от датата на издаване на решението по 

чл. 12, ал. 1, координаторът на експертната работна група организира работна среща на 

експертната работна група за запознаване с полученото в срок проектно предложение / 

проектни предложения и с изискванията, посочени в поканата. 

(2) На работната среща по ал. 1 лицата по чл. 16, ал. 1 и по чл. 18, ал. 4 подписват 

декларации за липса на обстоятелствата по чл. 19, ал. 1, съответно по чл. 19, ал. 4. 

(3) Когато някое от лицата по чл. 16, ал. 1 и по чл. 18, ал. 4 декларира, че по отношение 

на него е налице някое от обстоятелствата по чл. 19, ал. 1, съответно по чл. 19, ал. 4, 

същото се отстранява от участие в експертната работна група.  



(4) При отстраняване на член на експертната работна група, той се заменя с някой от 

резервните членове, определени в решението по чл. 12, ал. 1. 

(5) Координаторът предоставя на всеки един от членовете на експертната работна група 

и на експерта от дирекция КПОС, определен за участие в експертната работна група 

следните документи: 

1. проектното предложение / проектните предложения на електронен носител; 

2.  информацията по чл. 14, ал. 5; 

3. издадените становища по чл. 8 и документацията за проведените предварителни 

консултации по чл. 4 и чл. 6.  

(6) За проведената работна среща координаторът на експертната работна група изготвя 

протокол, който се подписва от всички членове. 

Чл. 25. (1) След приключване на работната среща по чл. 24, ал. 1, експертът от 

дирекция КПОС, определен за участие в експертната работна група извършва проверка 

относно декларираните по чл. 19, ал. 1, т. 1 обстоятелства и в частност проверка 

относно наличието на данни за извършване на консултантска дейност от членове на 

експертната работна група в качеството им на физически лица, или чрез участието им 

като управители или членове на органи за управление или контрол в търговски 

дружества или юридически лица с нестопанска цел, при подготовката и изпълнението 

на дейности, включени в проектно предложение, подлежащо на оценка в съответната 

процедурата за директно предоставяне на БФП. 

(2) Проверката по ал. 1 се извършва въз основа на документите, представените от 

кандидата / кандидатите в процедурата за директно предоставяне на БФП и чрез 

справки в търговския регистър. 

(3) При липсата на документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, експертът от 

дирекция КПОС, определен за участие в експертната работна група уведомява 

координатора за необходимостта същите да бъдат изискани от кандидата / кандидатите 

като посочва и вида на документите. 

(4) Координаторът на експертната работна група изпраща искането до кандидата и 

определя срок за отговор. 

(5) До получаването на всички изискани документи срокът по чл. 18, ал. 2, т. 4 спира да 

тече.  

(6) Когато при извършването на проверката се установи наличие на данни за 

извършване на консултантска дейност, експертът от дирекция КПОС, определен за 

участие в експертната работна група уведомява незабавно координаторa на експертната 

работна група и ръководителя на Междинното звено за това обстоятелство. 

(7) В случаите по ал. 6, лицата по чл. 16, ал. 1 се отстраняват от участие в експертната 

работна група.  

(8) При отстраняване на член на експертната работна група, той се заменя с някой от 

резервните членове, определени в решението по чл. 12, ал. 1. 

(9) Новоопределените лица подписват декларации за липса на обстоятелствата по чл. 

19, ал. 1, съответно по чл. 19, ал. 4. 

Чл. 26. В срок до 3 дни от от датата на провеждане на работната среща по чл. 24, ал. 1, 

експертът от дирекция КПОС, определен за участие в експертната работна група 



предоставя на ръководителя на Управляващия орган информация относно стойността 

на постъпилото проектно предложение / проектни предложения.  

Чл. 27. (1) Всеки член на експертната работна група: 

1. самостоятелно разглежда и оценява проектното предложение / проектните 

предложения; 

2. изготвя писмено становище, в рамките на своята компетентност, определена в 

решението по чл. 12, ал.1 за съответствие на полученото проектно предложение 

/ съответното проектно предложение с одобрените изисквания и критериите за 

оценка, одобрени от Комитета за наблюдение на ОПОС.  

(2) Становищата по ал. 1, т. 2 се изпращат на координатора на експертната работна 

група по електронен път и на хартиен носител, в срок не по-късно от 10 работни дни от 

свикването на работната среща по чл. 24, ал. 1.   

(3)  Тогава когато в поканата е предвидено сформиране на експертна работна група за 

извършване на оценка на повече от едно проектно предложение, срокът по ал. 2 може 

да е повече от 10 работни дни, но не по-дълъг от 20 работни дни от свикването на 

работната среща по чл. 24, ал. 1.   

Чл. 28. (1) При необходимост, по искане на член на експертната работна група или по 

преценка на координатора, последният изпраща писмо до кандидата / кандидатите с 

искане за разяснение и/или с искане за представяне на допълнителни доказателства за 

обстоятелства, посочени в проектното предложение / проектните предложения, като 

определя и срок за отговор.   

(2)  До получаването на всички искани разяснения и/или доказателства, срокът по чл. 

18, ал. 2, т. 4 спира да тече. 

(3) Координаторът изпраща електронно на всички членове на експертната работна 

група получените от кандидата разяснения и/или допълнителни доказателства като 

определя срок за тяхното разглеждане и за предоставяне на писмени становища, който 

не може да е по-дълъг от 10 работни дни. 

Чл. 29. (1) В случай, че кандидатът не представи изисканите разяснения и/или 

доказателства по чл. 28, ал. 1 в определения за това срок, координаторът на експертната 

работната група уведомява членовете на експертната работна група. 

(2) В случаите по ал. 1, когато член на експертната работна група изрази становище, че 

при непредставяне на изискано по реда на чл. 28, ал. 1 разяснение и/или доказателство 

проектното предложение следва да бъде отхвърлено поради несъответствие с 

одобрените изисквания в поканата за представяне на проектно предложение / проектни 

предложения, координаторът на експертната работна група изпраща становището по 

електронен път до всички членове на експертната работна група. 

(3) В случаите по ал. 2, координаторът на експертната работна група повторно изпраща 

писмо до кандидата като определя допълнителен срок за представяне на изискано по 

реда на чл. 28, ал. 1 доказателство.   

(4) До изтичането на допълнителния срок за представяне на изисканото доказателство, 

срокът по чл. 18, ал. 2, т. 4 спира да тече.  

(5) В случай че кандидатът не представи изисканото доказателство в срока по ал. 3, 

координаторът на експертната работната група уведомява членовете на експертната 

работна група. 



(6) В срок от 2 работни дни от уведомяването по ал. 5, членовете на експертната 

работна група изразят становище относно съответствието на проектното предложение с 

одобрените изисквания в поканата за представяне на проектно предложение / проектни 

предложения.  

(7) Когато член на експертната работна група, съобразно възложените му задачи, 

определени в решението по чл. 12, ал. 1, изрази становище, че проектното предложение 

не съответства на одобрените изисквания в поканата, в него се посочват мотивите и 

основанията за отхвърляне на проектното предложение.  

(8) В случаите по ал.7 координаторът изпраща становището по електронен път до 

всички членове на експертната работна група. 

(9) В срок от 2 работни дни от получаването на становището по ал. 8, членовете на 

експертната работна група изразяват становище, с което приемат или отхвърлят 

предложението. 

(10) В случай че в срока по ал. 9 всички членове на експертната работна група изразят 

съгласие, че проектното предложение не съответства на одобрените изисквания в 

поканата за представяне на проектно предложение / проектни предложения, поради 

което същото трябва да бъде отхвърлено, координаторът на експертната работна група 

изготвя доклад за отхвърляне на проектното предложение и непредоставяне на БФП.  

Чл. 30. (1) Членовете на експертната работна група предоставят писмените си 

становища по представените от кандидата разяснения и/или допълнителни 

доказателства.   

(2) Когато член на експертната работна група изрази становище, че не приема 

предоставено доказателство и/или предоставените разяснения и предлага преработване 

на проектно предложение, координаторът изпраща предложението по електронен път 

до всички членове на работната група.  

(3) В срок от 2 работни дни от получаването на становището по ал. 2, членовете на 

експертната работна група изразяват становище, с което приемат или отхвърлят 

предложението за преработване на проектното предложение.  

(4) В случай че в срока по ал. 3 не постъпи възражение от член на експертната работна 

група, координаторът връща проектното предложение на кандидата за преработване и 

определя срок за това. 

(5) До получаването от кандидата на преработеното проектно предложение, срокът по 

чл. чл. 18, ал. 2, т. 4 спира да тече. 

Чл. 31. (1) Координаторът на експертната работна група свиква работна среща, когато: 

1. в срока по чл. 30, ал. 3 постъпи становище, с което се отхвърля предложението 

за преработване на проектното предложение на някой от членовете на 

експертната работна група; 

2. установи наличие на различия в основанията за отхвърляне на проектното 

предложение, посочени в становищата по чл. 29, ал. 7.  

(2) При необходимост и/или невъзможност да се постигне съгласие между членовете на 

експертната работна група по отношение на становищата им, могат да бъдат проведени 

повече работни срещи.  



(3) Координаторът на експертната работна група води отделен протокол за всяка 

проведена работна среща, който се подписва от всички членове на експертната работна 

група. 

Чл. 32. (1) При постъпване на искане от член на експертната работна група за връщане 

на проектно предложение за преработване поради констатирани пропуски и / или 

несъответствия, които не налагат искане на разяснения и представяне на допълнителни 

доказателства, координаторът изпраща искането по електронен път до всички членове 

на работната група.  

(2) Членовете на експертната работна група изразят своето съгласие / несъгласие по 

искането в срок от 2 работни дни от получаването му. 

(3) В случай, че в срока по ал. 2 по искането не постъпи становище за несъгласие от 

член на експертната работна група, координаторът връща проектното предложение на 

кандидата за преработване и определя срок за това.  

(4) До получаването от кандидата на преработеното проектно предложение, срокът по 

чл.  чл. 18, ал. 2, т. 4 спира да тече. 

(5) При несъгласие на някой от членовете на работната група да бъде върнато 

проектното предложение, координаторът свиква работна среща на експертната работна 

група.  

(6) При необходимост и/или невъзможност да се постигне съгласие между експертите 

по отношение на становищата им могат да бъдат проведени повече работни срещи.  

(7) Координаторът на експертната работна група води отделен протокол за всяка 

проведена работна среща, който се подписва от всички членове на експертната работна 

група. 

Чл. 33. (1) Експертната работна група може по всяко време да иска информация и 

становища по компетентност от органи извън структурата на МОСВ, свързани с 

документи, представляващи част от проектното предложение / проектните 

предложения. 

(2) При постъпване на искане от член на експертната работна група за необходимостта 

от получаване на информация / становище по ал. 1, координаторът уведомява 

членовете на експертната работна група и подготвя необходимата кореспонденция.     

(3) До получаването на всички изискани документи срокът по чл. 18, ал. 2, т. 4 спира да 

тече.  

(4) Копие от копеспонденцията се изпраща и до кандидата за информация. 

V. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ДВОЙНО 

ФИНАНСИРАНЕ И ИНИЦИИРАНЕ НА НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА 

КОМИТЕТА ЗА ИЗБОР И КООРДИНАЦИЯ НА ПРОЕКТИ, ЧРЕЗ 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНА ПРОЦЕДУРА, ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА 

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

Чл. 34. (1) Експертът от дирекция КПОС, определен за участие в експертната работна 

група подготвя резюме на проектното предложение / проектните предложения, в срок 

до 3 работни дни от провеждането на работната среща по чл. 24, ал. 1.   



(2) Експертът от дирекция КПОС, определен за участие в експертната работна група, 

предава подготвеното резюме / резюмета на председателя на КИКП за иницииране на 

неприсъствено заседание на КИКП, чрез провеждане на писмена процедура. 

(3) При поискване от председателя на КИКП, експертът от дирекция КПОС, определен 

за участие в експертната работна група, предоставя допълнителна информация, 

необходима за извършването на преценка за наличие / липса на двойно финансиране по 

проектното предложение / проектните предложения. 

(4) При необходимост, експертът от дирекция КПОС изпраща до координатора на 

експертната работна група искане за разяснение или искане за представяне на 

допълнителни доказателства за липсата на двойно финансиране, необходима за 

подготовката на доклада на КИКП.  

(5) Координаторът на експертната работна група изпраща искането до кандидата и 

определя срок за отговор.  

(6) До получаването на всички искани разяснения и/или доказателства, срокът по чл. 

18, ал. 2, т. 4 спира да тече. 

(7) След получаването от кандидата на разясненията и/или допълнителните 

доказателства, координаторът на експертната работна група ги предоставя на експерта 

от дирекция КПОС, който ги предава на председателя на КИКП. 

(8) След получаването на доклада на КИКП за координация и приоритизация, 

експертът от дирекция КПОС, определен за участие в експертната работна група, 

предоставя доклада на координатора на експертната работна група.  

(9) Координаторът изпраща на всички членове на експертната работна група получения 

доклад за координация и приоритизация. 

(10) Когато в доклада за координация и приоритизация е посочено, че по отношение на 

дейности, включени в проектното предложение / проектните предложения е установено 

двойно финансиране, координаторът връща проектното предложение / проектните 

предложения на кандидата / кандидатите за преработване и определя срок за това. 

(11) До получаването на преработеното проектно предложение, срокът по чл. 18, ал. 2, 

т. 4 спира да тече. 

(12) След получаване на преработеното проектно предложение, експертът от дирекция 

КПОС, определен за участие в експертната работна група изготвя становище относно 

отстраняването на дейностите, по отношение на които е установено двойното 

финансиране.  

Чл. 35. (1) В случаите, когато в преработено проектно предложение е включена нова 

дейност, с която се променя неговият обхват, експертът от дирекция КПОС подготвя 

ново резюме на проектното предложение и го предоставя на председателя на КИКП за 

иницииране на неприсъствено заседание на КИКП чрез провеждане на писмена 

процедура.  

(2) По отношение на преработеното проектно предложение се прилага чл. 34, ал. 3 – 12. 

VІ. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ / ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЕКСПЕРТНАТА 

РАБОТНА ГРУПА 

Чл. 36. (1) В срок до 10 работни дни от датата на последната среща на експертната 

работна група или от датата на получаване на окончателните становища на експертите, 



координаторът обобщава експертните мнения в доклад за оценка на проектно 

предложение за съответствие с одобрените изисквания, посочени в поканата като 

отразява особените мнения на експертите (ако има такива) и попълва оценителен лист, 

съгласно образеца приложен към решението по чл. 12, ал. 1.  

(2) Когато докладът за координация и приоритизация е представен от КИКП след 

изтичане на срока по чл. 18, ал. 2, т. 3 и в него е посочено, че по отношение на 

дейности, включени в проектното предложение / проектните предложения не е 

установено двойно финансиране, срокът по ал. 1 започва да тече от датата на 

предоставянето му на членовете на експертната работна група.  

(3) Когато по процедурата за директно предоставяне на БФП се извършва оценка за 

съответствие с одобрените изисквания, посочени в поканата на повече от едно 

проектно предложение, за всяко проектно предложение се изготвя отделен доклад. 

(4) Докладът се подписва от членовете на експертната работна група, определени с 

решението по чл. 12, ал. 1 да извършат оценка на проектното предложение / 

съответното проектно предложение.  

Чл. 37. (1) Докладът по чл. 36, ал. 1, съдържа: 

1. номер на процедурата за директно предоставяне на БФП; 

2. наименование на предлаганото за отхвърляне/одобрение проектно 

предложение; 

3. наименование на кандидата; 

4. кратко описание на проектното предложение; 

5. размера на безвъзмездната финансова помощ, която експертната работна група 

предлага да бъде предоставена за проектното предложение (когато се предлага 

проектното предложение да бъде одобрено за финансиране); 

6. мотиви относно съответствието на представеното проектно предложение с 

изискванията, посочени в поканата / мотиви и основания за отхвърляне на 

проектното предложение. 

(2) Към доклада по чл. 36, ал. 1 се прилагат: 

1. декларациите по чл. 19; 

2. всички писмени становища на участниците в експертната работна група; 

3. доклад от КИКП; 

4. становището по чл. 34, ал. 12 (когато е приложимо); 

5. протоколът / протоколите от работните срещи на експертната работна група; 

6. попълнен оценителен лист за проектното предложение / за всяко от проектните 

предложения; 

7. цялата кореспонденция, свързана с извършването на оценката (когато е 

приложимо); 

8. оригинал на проектното предложение / проектните предложения. 

Чл. 38. (1) Координаторът на експертната работна група представя на ръководителя на 

Междинното звено доклада по чл. 36, ал. 1, заедно с приложенията към него. 



(2) Ръководителят на Междинното звено подписва протокол, с който удостоверява 

получаването на доклада за оценка на проектното предложение. 

(3) Ръководителят на Междинното звено предава на ръководителя на Управляващия 

орган доклада за оценка на проектното предложение. 

VІІ. ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА 

ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ИЛИ ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

Чл. 39. (1) В срок от 5 работни дни от получаването на доклада по чл. 36, ал. 1 / на 

всеки от докладите по чл. 36, ал. 3, ръководителят на Управляващия орган разглежда 

доклада и взема мотивирано решение за: 

1. одобряване на доклада и предоставяне на БФП за съответното проектно 

предложение;   

2. връщане на доклада за преразглеждане, като посочва основанията за това; 

3. отхвърляне на доклада, като посочва основанията за това;  

4. одобряване на доклада и отхвърляне на проектното предложение. 

 (2) Решението по ал. 1, т. 1 съдържа: 

1. номер на процедурата за директно предоставяне на БФП; 

2. основание за издаване на решението;  

3. наименование на одобрения проект; 

4. наименование на кандидата; 

5. кратко описание на дейностите, включени в одобрения проект; 

6. общ размер на предоставяната БФП за проекта; 

7. срок за изпълнение на одобрения проект 

(3) Решението по ал. 1, т. 4 съдържа: 

1. номер на процедурата за директно предоставяне на БФП; 

2. основание за издаване на решението;  

3. наименование на отхвърления проект; 

4. наименование на кандидата; 

5. мотиви за отхвърляне, съгласно изискванията посочени в поканата. 

(4) Дирекция КПОС предоставя копие от решението на ръководителя на Управляващия 

орган по ал. 1 на дирекция ФЕСОС в срок от 2 работни дни от датата на неговото 

издаване.  

Чл. 40. (1) За проекти по смисъла на чл. 39 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета 

от 11 юли 2006 година относно определянето на общи разпоредби за Европейския 

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

Регламент (EO) № 1260/1999 (Регламент (ЕО) № 1083/2006), ръководителят на 

Управляващия орган издава становище, с което одобрява проектите за изпращане в 

Европейската комисия. 



(2) Становището по ал. 1 се издава когато за проекта е налична цялата информация, 

необходима за извършването на оценка на проекта от Европейската комисия, така както 

е посочена в чл. 40 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.  

(3) Дирекция КПОС уведомява дирекция ФЕСОС за становището по ал. 1 в срок от 2 

работни дни от датата на неговото издаване. Към уведомлението се прилага копие от 

издаденото становище. 

(4) Дирекция ФЕСОС писмено уведомява кандидата / кандидатите в процедурата за 

директно предоставяне на БФП за становището по ал. 1 в срок до 3 работни дни от 

датата на получаване на уведомлението по ал. 3.  

Чл. 41. (1) Ръководителят на Управляващия орган може да прекрати процедурата за 

директно предоставяне на БФП: 

1. по собствена инициатива;  

2. по мотивирано предложение от експерта от дирекция КПОС, определен за 

участие в експертната работна група;  

3.  по предложение на експертната работна група. 

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 след съгласуване със заместник – министъра на околната 

среда и водите, в ресора на който е определен Управляващият орган, ръководителят на 

Управляващият орган може да прекрати процедурата на директно предоставяне 

единствено поради настъпване на обстоятелства, които не са били известни към 

момента на изпращане на поканата до кандидата. 

(3) В случаите по ал. 1, т. 2 ръководителят на Управляващият орган може да прекрати 

процедурата по мотивирано предложение на експерта от дирекция КПОС, определен за 

участие в експертната работна група при наличие на двойно финансиране, установено в 

доклад на КИКП. 

(4) Дирекция КПОС уведомява дирекция ФЕСОС за решението на ръководителя на 

Управляващия орган за прекратяване на процедурата в срок от 2 работни дни от датата 

на неговото издаване. Към уведомлението се прилага копие от издаденото решение. 

(5) Дирекция ФЕСОС писмено уведомява бенефициента за решението на ръководителя 

на Управляващият орган за прекратяване на процедурата за директно предоставяне на 

БФП в срок до 3 работни дни от получаване на уведомлението по ал. 4.  

Чл. 42. (1) Ръководителят на Управляващият орган може да прекрати процедурата за 

директно предоставяне на БФП и в случаите, при които: 

1. към датата на изтичане на крайния срок за подаване на проектни предложения, 

определен в поканата / към датата на изтичане на последния краен срок за 

представяне на проектни предложения, когато в поканата са посочени няколко 

крайни срока, не са постъпили проектни предложения; 

2. е прекратено финансирането по съответната програма или финансирането ще 

бъде прекратено преди приключването на работата на експертната работна 

група; 

3. е изчерпан финансовия ресурс по процедурата за директно предоставяне на 

БФП. 

(2) Тогава когато поканата по процедурата за директно предоставяне на БФП е 

изпратена само да един кандидат, с издаване на решението по чл. 39, ал. 1, т. 4, 



съответно на решението по чл. 39, ал. 1, т. 3 ръководителят на Управляващия орган 

прекратява и процедурата.   

(3) Ръководителят на Управляващия орган прекратява процедурата за директно 

предоставяне на БФП в случаите, в които за всички проектни предложения е издадено 

решение по чл. 39, ал. 1, т. 4, съответно решение по чл. 39, ал. 1, т. 3. 

(4) Дирекция КПОС уведомява дирекция ФЕСОС за решението на ръководителя на 

Управляващия орган за прекратяване на процедурата в срок от 2 работни дни от датата 

на неговото издаване. Към уведомлението се прилага копие от издаденото решение. 

(5) Дирекция ФЕСОС писмено уведомява кандидата / кандидатите за решението на 

ръководителя на Управляващият орган за прекратяването на процедурата за директно 

предоставяне на БФП в срок до 3 работни дни от получаване на уведомлението по ал. 4.  

Чл. 43. (1) В случай че ръководителят на Управляващият орган върне с решение по чл. 

39, ал. 1, т. 2 доклада за преразглеждане, ръководителят на Междинното звено 

предоставя решението на координатора на експертната работна група и определя срок 

за нейната работа.  

(2) Към решението по чл. 39, ал. 1, т. 2 се прилагат документите по чл. 37, ал. 2. 

(4) В срок не по-късно от 2 работни дни от получаване на решението, координаторът на 

експертната работна група свиква нова работна среща на групата.  

(5) Повторната оценка се осъществява по реда на раздел четвърти и пети.  

Чл. 44. В срок до 10 работни дни от датата на издаване на решението по чл. 39, ал. 1, т. 

4, дирекция ФЕСОС подготвя писмено уведомление до кандидата в процедурата за 

директно предоставяне на БФП за отхвърлянето на неговото проектното предложение 

като посочва мотивите за това.  

Чл. 45. (1) В срок до 10 работни дни от датата на издаване на решението по чл. 39, ал. 

1, т. 1, дирекция ФЕСОС писмено уведомява кандидата за одобрението на проектното 

предложение.  

(2) Когато кандидат е структура извън рамките на МОСВ, в уведомлението по ал. 1 се 

определя и срок, в рамките на който кандидатът да предостави информация и/или 

документи, необходими за изготвянето на проекта на договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 

Чл. 46. (1) В срок до 30 дни от издаването на решението по чл. 39, ал. 1, т. 1, експерт от 

дирекция ФЕСОС изготвя: 

1. проект на заповед на министъра на околната среда и водите за предоставяне на 

БФП, съгласно приложения към поканата образец, в случаите, когато 

конкретният бенефициент е структура в рамките МОСВ; или  

2. проект на договор за предоставяне на БФП, в случаите когато бенефициент не е 

структура на МОСВ, съгласно приложения към поканата образец, за всяко 

проектно предложение, одобрено за финансиране. 

(2) Проектът на заповед на министъра на околната среда и водите за предоставяне на 

БФП се съгласува с дирекция ПНООП в МОСВ. 

(3) Проектът на заповед се съгласува и с дирекция БФС в МОСВ. 



(4) В случаите, в които кандидат е структура в рамките на МОСВ, въз основа на 

решението на ръководителя на Управляващия орган, министърът на околната среда и 

водите издава заповед за предоставяне на БФП по приоритетна ос 1, 2 или 3 на ОПОС. 

Чл. 47. (1) В срок до 30 дни от издаването на решението по чл. 39, ал. 1, т. 1, дирекция 

ФЕСОС, в качеството й на Междинно звено по ОПОС, изпраща покана до кандидата за 

сключване на договор за БФП.  

(2) В поканата по ал. 1 се определя и срок, в рамките на който кандидатът да подпише 

договора за предоставяне на БФП. 

(3) Ръководителят на УО взема мотивирано решение за отказ за предоставяне на БФП в 

случаите, когато кандидатът не е подписал договор за предоставяне на БФП в срока, 

определен в поканата по ал. 1 или не е представил документите по чл. 45, ал. 2. 

VІІІ. СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕДЕНИ 

ПРОЦЕДУРИ ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 

ФИНАНСОВА ПОМОЩ  

Чл. 48. (1) За всяка процедура за директно предоставяне на БФП по приоритетни оси 1, 

2 и 3 на ОПОС се образува отделна преписка (досие), която съдържа: 

1. поканата за представяне на проектно предложение/предложения, включително 

приложенията към нея; 

2. оригинал на полученото проектно предложение/предложения по процедурата за 

директно предоставяне на БФП; 

3. попълнени оценителни листа за всяко отделно проектно предложение; 

4. протокол/и от работната среща/и на експертната работна група и становищата 

на експертите; 

5. доклад/и до ръководителя на Управляващия орган за резултатите от оценката; 

6. решение на ръководителя на Управляващия орган по чл. 39, ал. 1, т. 1, или по т. 

2 или по т. 3 или по т. 4 / становище по чл. 40; 

7. кореспонденцията, свързана с оценката на проектното предложение / 

проектните предложения; 

8. уведомленията по чл. 40, ал. 4, чл. 41, ал. 5, чл. 42, ал. 5, чл. 44 и чл. 45, ал. 1 и 

поканата / поканите по чл. 47, ал. 1;   

9. договор/договори за предоставяне на БФП или заповед/заповеди на министъра 

на околната среда и водите за предоставяне на БФП или (ако има такава/такъв); 

10. всички протоколи от проведени предварителни консултации, придружителни 

писма и друга кореспонденция, свързана с процедурата за директно 

предоставяне на БФП; 

11. друга документация, свързана със съответната процедура за директно 

предоставяне на БФП. 

(2) Дирекция ФЕСОС предоставя екземпляр от подписания договор / договори за БФП / 

издадената заповед / заповеди на министъра на околната среда и водите за 

предоставяне на БФП на ръководителя на Управляващия орган.  



(3) Документите по ал. 2 и чл. 48, ал.1, т.8 се предоставят в срок от 3 работни дни от 

датата на сключване на договора / всеки от договорите, съответно от датата на издаване 

на заповедта / заповедите за предоставяне на БФП.  

(4) След получаването на документите по ал. 2 и чл. 48, ал.1, т.8, преписката по ал. 1 се 

предава от ръководителя на Управляващия орган на служителя, отговорен за архива на 

дирекция КПОС и се съхранява по реда, предвиден в утвърдения от министъра на 

околната среда и водите Процедурен наръчник за оперативна програма „Околна 

среда 2007 – 2013 г.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


