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ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  

 

Наименование на процедурата за набиране на проектни 

предложения: …………………………….. 

 

Референтен № на процедурата: BG161PO005 / … / … /  
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Регламент (EО) N º 1084/2006 oт  11 юни 2006 
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кандидатства (ако е приложимо) 
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(попълва се служебни) 
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I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА  

1. ОПИСАНИЕ НА ВОДЕЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 

1.1. АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ  

 

Пълно наименование на кандидата   

Абревиатура (ако е приложимо)  

Правен статут  

Дата на регистрация  
 

ЕИК (по БУЛСТАТ) 
 

Име и длъжност на управляващ 
 

Седалище и адрес на управление  

Предмет на дейност   

Адрес за кореспонденция 
 

Телефонен номер  

Номер на факс  

Електронен адрес  

Интернет страница  

Лице за контакти 
 

Позиция на лицето за контакти 
 

Телефон на лицето за контакти 
 

Електронен адрес на лицето за 
контакти 

 

 

Единствено кандидатът носи отговорност за точността на представените данни и 

своевременното информиране в писмена форма на договарящия орган относно настъпили 

промени. Договарящият орган не носи отговорност, в случай че не може да се свърже с 

организацията на посочените по надлежния ред координати.  
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1.2. ФИНАНСОВ, ТЕХНИЧЕСКИ И АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ  

Финансов капацитет  
Моля, предоставете следната информация, съгласно официалните / заверените счетоводни документи 

(отчета за приходи и разходи, отчета за касовото изпълнение на бюджета (за разпоредителите с 

бюджетни кредити) или еквивалентен счетоводен документ (за организациите с нестопанска цел) и 

счетоводен баланс).  Следва да се предостави информация минимум за последните три години, в които 

водещата организация е функционирала. В случай, че е регистрирана преди по-малко от 3 години, се 

попълва информация само за периода на функционирането. 

 

Година Приход  

Нетна 
печалба / 
загуба* или 

подобен 

показател 

Общ размер 

на активите 
в 

счетоводния 

баланс или 

бюджет 

Собствен 

капитал  

Дългосрочн
и 

задължения  

Краткосроч
ни 

задължения 

(<1 година) 

N**        

N-1       

N-2        

 

*Загубата да се попълва със знак минус 

** N е последната година, за която кандидата има заверен счетоводен отчет 

Технически и административен капацитет 
Човешки ресурси 

Обща численост на персонала по служебно, трудово и/или гражданско правоотношение към 

датата на подаване на документите 

Персонал Общ брой 
Управленски 

персонал (бр.) 

Експертен 

персонал 

(бр.) 

Администрат
ивен персонал 

(бр.) 

Други (бр.) 

по служебно 

правоотношение 

     

по трудово 

правоотношение 

на пълно работно 

време 

     

по трудово 

правоотношение на 

непълно работно 

време 

     

по гражданско 

правоотношение 

     

Общо      

 

Обща материално-техническа база  
(Опишете: офиси, оборудване, технически средства и др.) 

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

................................................................................................................................................................ 
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1.3. ПРОФЕСИОНАЛЕН КАПАЦИТЕТ И ОПИТ 

Опит в изпълнението на сходни проекти/дейности  

/посочват проектите, изпълнени през последните ___ години/ 
 

Номер на договора за финансиране  

Източник на финансиране  

Наименование на проекта   

Място на изпълнение на проекта  

Основни дейности по проекта  

Постигнати резултати  

Период на изпълнение  
(от дата/месец/година на стартиране на даден 

проект до дата/месец/година на неговото 

приключване) 

 

Обща стойност на проекта  (в лева)  

Роля в изпълнението на проекта  
(водеща организация или партньор) 

 

Основни задачи изпълнени по проекта  

Финансов / материален принос на кандидата 
в изпълнението на проект 

 

Забележка: Моля, при посочване на повече от един проект, за всеки да се попълни отделна 

таблица 

Подадени проектни предложения по текущи процедури, финансирани от 
националния бюджет, този на Европейския съюз или други международни донори 

 

Източник на финансиране   

Номер на процедура, по която се 
кандидатства: 

 

Наименование на проекта   

Основни дейности по проекта  

Период на изпълнение  
(от дата/месец/година на стартиране на даден 

проект до дата/месец/година на неговото 

приключване) 

 

Обща стойност на проекта  (в лева)  

Роля  в изпълнението на проекта  (водеща 

организация или партньор) 

 

Финансов / материален принос на кандидата 
в изпълнението на проект 

 

Забележка: Моля, при посочване на повече от един проект, за всеки да се попълни отделна 

таблица 
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2. ОПИСАНИЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ 

Този раздел трябва да се попълни поотделно за всяка организация-партньор по смисъла на раздел 

…... от “Насоките за кандидатстване”. Таблиците от 2.1. до 2.4., включително, се попълват за 

всеки партньор по отделно. 

 

ПАРТНЬОР 1 

2.1. АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ  

 

Пълно наименование на партньора   

Абревиатура (ако е приложимо)  

Правен статут  

Дата на регистрация  
 

ЕИК (по БУЛСТАТ) 
 

Име и длъжност на управляващ 
 

Седалище и адрес на управление  

Предмет на дейност   

Адрес за кореспонденция 
 

Телефонен номер  

Номер на факс  

Електронен адрес  

Интернет страница  

Лице за контакти 
 

Позиция на лицето за контакти 
 

Телефон на лицето за контакти 
 

Електронен адрес на лицето за 
контакти 

 

 

Единствено кандидатът носи отговорност за точността на представените данни и 

своевременното информиране в писмена форма на договарящия орган относно настъпили 

промени. Договарящият орган не носи отговорност, в случай че не може да се свърже с 

организацията на посочените по надлежния ред координати.  
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2.2. ФИНАНСОВ, ТЕХНИЧЕСКИ И АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ  

Финансов капацитет  
Моля, предоставете следната информация, съгласно официалните / заверените счетоводни документи 

(отчета за приходи и разходи, отчета за касовото изпълнение на бюджета (за разпоредителите с 

бюджетни кредити) или еквивалентен счетоводен документ (за организациите с нестопанска цел) и 

счетоводен баланс).  Следва да се предостави информация минимум за последните три години, в които 

водещата организация е функционирала.  В случай, че е регистрирана преди по-малко от 3 години, се 

попълва информация само за периода на функционирането. 

 

Година Приход 

Нетна 
печалба / 
загуба* или 

подобен 

показател 

Общ размер на 
активите в 

счетоводния 

баланс или 

бюджет 

Собствен 

капитал 

Дългосрочн
и 

задължения 

Краткосрочн
и задължения 

(<1 година) 

N**        

N-1       

N-2        

 

*Загубата да се попълва със знак минус 

** N е година на кандидатстване 

 

Технически и административен капацитет 
Човешки ресурси 

Обща численост на персонала по служебно, трудово и/или гражданско правоотношение към 

датата на подаване на документите 
 

Персонал Общ брой 

Управленск
и персонал 

(бр.) 

Експертен 

персонал 

(бр.) 

Административ
ен персонал 

(бр.) 

Други (бр.) 

по служебно 

правоотношение 
     

по трудово 

правоотношение на 

пълно работно време 

     

по трудово 

правоотношение на 

непълно работно време 

     

по гражданско 

правоотношение 
     

Общо      

 

Обща материално-техническа база  
(Опишете: офиси, оборудване, технически средства и др.) 

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

................................................................................................................................................................ 
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2.3. ПРОФЕСИОНАЛЕН КАПАЦИТЕТ И ОПИТ 

Опит в изпълнението на сходни проекти /дейности 

/посочват проектите, изпълнени през последните ___ години/ 

 

Номер на договора за финансиране  

Източник на финансиране  

Наименование на проекта   

Място на изпълнение на проекта  

Основни дейности по проекта  

Постигнати резултати  

Период на изпълнение  
(от дата/месец/година на стартиране на 

даден проект до дата/месец/година на 

неговото приключване) 

 

Обща стойност на проекта  (в лева)  

Роля  в изпълнението на проекта  (водеща 

организация или партньор) 

 

Основни задачи изпълнени по проекта 
 

Финансов / материален принос на 
кандидата в изпълнението на проект 

 

Забележка: Моля, при посочване на повече от един проект, за всеки да се попълни отделна 

таблица 

Подадени проектни предложения по текущи процедури, финансирани от 
националния бюджет, този на Европейския съюз или други международни донори 

 

Източник на финансиране   

Номер на процедура, по която се 
кандидатства: 

 

Наименование на проекта   

Основни дейности по проекта  

Период на изпълнение  
(от дата/месец/година на стартиране на 

даден проект до дата/месец/година на 

неговото приключване) 

 

Обща стойност на проекта  (в лева)  

Роля  в изпълнението на проекта  (водеща 

организация или партньор) 
 

Финансов / материален принос на 
кандидата в изпълнението на проект 

 

Забележка: Моля, при посочване на повече от един проект, за всеки да се попълни отделна 

таблица 
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2.4. РОЛЯ НА ПАРТНЬОРА В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА 

(максимум 1 стандартна страница
1
) 

 

Обосновка на избора на партньор  • Защо е избран точно този партньор, какво в предишния му 

опит го прави подходящ, как ще спомогне партньорството 

за изпълнение на целите на проекта. 

Роля на партньора(ите) в 

изпълнението на проекта • За какви конкретни дейности ще отговаря. 

Финансов принос на партньора по 
отношение на конкретния 

проект 

 

 

 

3. СЪТРУДНИЧЕСТВО 

(максимум 1 стандартна страница) 

 

Имат ли партньорите 
споразумение или договор  

• Посочете дали има подписано споразумение както за 

настоящия проект, така и за принципно сътрудничество. 

Предишен опит в съвместното 
изпълнение на проекти или 

дейности 

• Посочете какъв е опитът на партньорите в изпълнението 

на съвместни дейности, включително кампании, 

кандидатстване и изпълнение на проекти и др.  

 

                                                 
1
 Шрифт от Times New Roman – 12 pt, единична разрядка между редовете, нормално разстояние между редовете. 
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II. ЕКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПРОЕКТА 

1. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРОЕКТА 

Моля, опишете организационната структура, която предвиждате за управлението и изпълнението 

на проекта (структура; подробно разписани функции и задачите на отделните лица свързани с 

управлението, изпълнението на дейностите, провеждането на процедури за възлагане на обществените 

поръчки, мониторинг, верификация, разплащания, докладване, осигуряване на публичност и оценка на 

проекта, като тук не е необходимо да се посочват конкретните имена; органограма; описание на 

информационните потоци, включително механизмите за докладване, които позволяват текущо 

проследяване качеството на работа на ангажираните лица)  

2. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ /ЕКСПЕРТЕН ЕКИП 

Моля, опишете процедурата за избор на изпълнител / експертен екип.  В случай, че се предвижда 

провеждане на процедура по ЗОП/ПМС 55 за избор на изпълнител приложете техническа 

спецификация.  Посочете какви договори се предвижда да бъдат сключени (граждански, трудов, 

договор за изпълнение). В случай, че за избора на експертен екип се предвижда процедура 

различна от ЗОП/ПМС 55 моля, опишете процедурата.  

3. ИЗСКВАНИЯ КЪМ ЕКСПЕРТНИЯ ЕКИП 

Моля, посочете основните изисквания към ръководителя на екипа и ключовите експерти, които ще 

бъдат ангажирани за изпълнение на проекта. 

1. Изисквания към ръководителя 

Образование • Посочете какви са изискванията за образованието – специалност, 

образователна степен, изисквания за специализация; 

• Допълнителна квалификация; 

• Изисквани умения – компютърни, социални и др.; 

Професионален опит • Посочете изискванията за професионалния опит – стаж, сфера на 

професионален опит и др.; 

Описание на задълженията • Опишете отговорностите на лицето по отношение на: 

i. Управление на проекта; 

ii. Изпълнение на проектните дейности; 

iii. Отчитане – честота, съдържание; 

iv. Представителство; 

v. Други. 

Очаквани 

резултати/доклади/продукти 

• Посочете какви са конкретните резултати / доклади / продукти, които 

се очаква лицето да произведе. 

 

2. Изисквания към експертите, извършващи дейностите по проекта  
Позиция в екипа  

Образование • Посочете какви са изискванията за образованието – специалност, 

образователна степен, изисквания за специализация; 

• Допълнителна квалификация; 

• Изисквани умения – компютърни, социални и др.; 

Професионален опит • Посочете изискванията за професионалния опит – стаж, сфера на 

професионален опит и др.; 

Описание на задълженията • Опишете отговорностите на лицето по отношение на: 

i. Управление на проекта; 

ii. Изпълнение на проектните дейности; 

iii. Отчитане – честота, съдържание; 

iv. Представителство; 

v. Други. 

Очаквани 

резултати/доклади/продукти 

Посочете какви са конкретните резултати / доклади / продукти, които се 

очаква лицето да произведе. 

Забележка: Моля, при повече от един експерт, за всеки да се попълни отделна таблица. 
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III. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. ОСНОВНИ ДАННИ - РЕЗЮМЕ 

1.1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА 

 

 

 

1.2. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

Област/и  

Община/и  

Населено място/ста  

1.3. ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА 

Обща стойност 

на проекта 

Допустими 

разходи 

Недопустими 

разходи 

Сума на исканата 

безвъзмездна 

финансова помощ 

% на исканата 

безвъзмездна 

финансова помощ 

от допустимите 

разходи 

ЛВ. ЛВ. ЛВ. ЛВ. % 

1.4. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА  

(максимум 1 стандартна страница) 
 

Продължителност  … месеца 

Цели на проекта (изброяват се) Обща цел/цели 

Специфични цели 

Основни дейности (изброяват се)  

Целева група/регион/зона (вкл. бр.)  

Очаквани резултати  

Мерки за информиране и 

публичност 
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2. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ 

2.1. ЦЕЛИ  НА ПРОЕКТА 

(максимум 1 стандартна страница) 

 

2.1.1. Общи цели на 
проекта 

 

2.1.2. Конкретни цели на 
проекта 

 

 

2.2. ОБОСНОВКА НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРОЕКТА 

(максимум 2 стандартни страници) 

 

2.2.1. Идентифицирани проблеми и 

произтичащи от тях 
ограничения, водещи до избора 
на планираните дейности? 

 

 

2.3. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОЕКТА  

(максимум 2 стандартни страници) 

 

2.3.1. Съответствие на проекта с 
целите на програмата и 

приоритетите в нея 

• Съответствие на проекта спрямо целите на програмата 

• Съответствие на проекта спрямо приоритетите на 

програмата 

2.3.2. Описание на целева група(и) 

/регион/зони и причините за 
избора им 

• Описание на целевите групи/региони/зони, като при 

описанието им използвайте количествени измерители, 

доколкото е възможно 

• Основания за избора на целеви групи/региони/зони  

2.3.3. Съответствие на проектното 
предложение на 
конкретните нужди и 

проблеми на целевия 

група/регион/зона? 

• Кои са главните потребности на целевата 

група/регион/зона, към които са ориентирани 

дейностите? 

2.3.4. Съответствие на проектното 
предложение с европейското 
и национално 
законодателство 

• Посочете как предвидените от вас дейности допринасят 

за изпълнение на ангажиментите поети от Република 

България 

• Посочете българското и европейско законодателство, с 

което сте се съобразили при изготвяне на проектното 

предложение 
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2.4. ПРИНОС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ НА ЕС 

Хоризонтален принцип 

Какъв ще бъде приносът на проекта и 

чрез кои дейности, описани по-горе, ще 

бъде постигнат? Ако даден хоризонтален 

принцип не се прилага посочете 

причините за това.  

Влияние върху околната среда 

 Проектът е пряко свързан с опазването на околната 

среда  
  

Проектът ще има непряко позитивно влияние върху 

околната среда 
  

Партньорство 

В подготовката на проекта са включени всички 

заинтересовани страни 
  

В изпълнението на проекта се включени всички 

заинтересовани страни 
  

Проектът не допринася за прилагане на принципа за 

партньорство 
  

Добро управление 

Проектът се осъществява въз основа на принципа за 

прозрачност при взимането на решения и тяхното 

прилагане 

  

Проектът предвижда система за управление, контрол и 

оценка 
  

Заетост и устойчиво развитие 

Проектът предвижда откриване на нови работни места 

като пряк резултат от изпълнението си  
  

Проектът предвижда откриване на нови работни места 

като непряк резултат от изпълнението си 
  

Не се предвижда промяна в броя заетите като резултат 

от проекта  
  

Проектът прилага устойчиви модели   

Забележка: В зависимост от целите на процедурата за набиране на проектни предложения 

хоризонталните принципи могат да бъдат променяни. 



 

 14 

 

2.5. МЕТОДИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА  

(максимум 4 стандартни страници) 

2.5.1. Методите за практическа 
реализация на проекта  

• Подробно описание на основанията за прилаганите 

методи, и как те ще постигнат целите на проекта; 

2.5.2. Прилага ли проектът успешен 

опит от България и чужбина? 

• Опишете успешен опит, от България или чужбина, 

който ще ползвате при реализация на проекта; 

• В случай, че се прилагат конкретни,добри практики, 

посочете как те ще допринесат за успешното 

реализиране на този проект; 

2.5.3. Проектното предложение  
явява ли се част от по-голяма 
програма или продължение 
на предишен проект?  

• Ако отговорът е положителен, опишете как се 

допълват резултатите и дейностите. 

2.5.4. Описание на процедурите за 
вътрешна оценка и контрол 

на проекта 

• Опишете механизмите за текущо проследяване на 

напредъка на проекта и коригиране на настъпили 

съществени промени от първоначалния план; 

• Опишете механизмите за вътрешна оценка на 

изпълнението на проекта. 

2.5.5. Описание на основни ресурси, 

необходими за изпълнение на 
проекта  

• Опишете необходимото оборудване, технически 

средства, софтуер, информационни технологии и др. 

за успешното изпълнение на проекта 

 

2.6. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

(максимум 9 стандартни страници) 

Дейност  

Описание на 
дейността 

 

Обосновка на 
необходимостта 

 

Времетраене и период 

на изпълнение 
 

Роля на всеки един от 
партньорите 

 

Необходими ресурси  

Забележка: Моля, при посочване на повече от една дейност, за всеки да се попълни отделна 

таблица 

2.7. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

Продължителност на проекта ...................месеци 

Планирано начало на изпълнение на проекта ..................(месец/година) 

Планиран край на изпълнение на проекта ..................(месец/година)  
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Забележка: В предварителния план за действие не трябва да се посочват конкретни дати, а 

само да се обозначат съответните месеци както “месец 1”, “месец 2” и т. н. Препоръчваме на 

кандидатите да предвидят в предложението за план за действие резервен период от време като 

предпазна мярка. Планът за действие не следва да съдържа подробно описание на дейностите, а 

само техните заглавия (моля, погрижете се те да съответстват на заглавията, които 

посочвате в раздел 5.1). Всички месеци, в които няма дейности, трябва да бъдат включени в 

плана за действие и в продължителността на проекта. 

 

Планът за действие трябва да бъде изготвен в следната форма: 

 

Година:  
 Месец 

 

Дейност  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подготовка на дейност 1  

(в случай, че се 

предвижда такава) 

            

Изпълнение на дейност 1 

(наименование) 

            

Подготовка на дейност 2 

(в случай, че се 

предвижда такава) 

            

Изпълнение на дейност 2 

(наименование) 

            

Забележка: Моля, добавете необходимите ви колони и редове в таблицата, така че да обхванете 

всички дейности и месеци, които сте посочили в точки 2.6 и  2.7. 

 

 

2.8. РИСКОВЕ И ТРУДНОСТИ 

(максимум 2 стандартни страници) 

Рискове, 
трудности 

Влияние при 

изпълнението на 
проекта 

Вероятност да се 
случи* 

Действия за преодоляване или 

ограничаване на негативните 
последствия 

    

    

    

    

* моля, използвайте скалата:  “малко вероятно-вероятно-много вероятно” 

Забележка: Моля, добавете колкото редове е необходимо, за да обхванете всички рискове и 

трудности 
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3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

3.1. ОЧАКВАН ЕФЕКТ ВЪРХУ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ/БЕНЕФИЦИЕНТИ 

 
(максимум 1 стандартна страница) 

3.1.1. Опишете ефекта на проекта върху 
идентифицираните проблеми / 

целевите групи, региони или зони / 

бенефициентите 

• Опишете как реализирането на проекта ще 

допринесе за преодоляването на 

идентифицираните проблеми, посочени 2.2.1. 

3.1.2. Опишете как проектът ще 
усъвършенства управленския и 

техническия капацитет на 
бенефициента или партньорите (при 

наличие на такива) 

• Какви експертни познания ще бъдат изградени 

или предадени в резултат на проекта; 

• Как ще се подобри капацитетът на кандидата 

(и партньорите) за управление на проекти или 

изпълнение на подобни дейности. 

 

3.2. ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ КОНКРЕТНИ РЕЗУЛТАТИ  

(максимум 1 стандартна страница) 

 

Моля, избройте конкретни – количествено измерими резултати и продукти, като брой доклади, 

брой публикация, брой обучени хора, брой организирани събития, и др., в съответствие със 

спецификата на проекта.  

 

Резултат/продукт Мерна единица Количество 

   

   

   

   

Забележка: Моля, добавете колкото редове е необходимо, за да обхванете всички резултати и 

продукти на проекта. 

 

3.3. ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА  

  

Ииндикатор Единица 
Базова 

стойност 

Периодичност 

на 

замерване/отч

итане 

Източници на 

информация 

     

     

     

     

Забележка: Моля, добавете колкото редове е необходимо, за да обхванете всички резултати и 

продукти на проекта. 
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3.4. УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТА  

3.4.1. Мултиплициращ ефект 

• Опишете възможностите за възпроизвеждане 

и разширяване резултатите на проекта. 

• Могат ли дейностите по проекта да се 

превърнат в устойчива, общоприета 

практика? Моля, пояснете.   

3.4.2. Финансова устойчивост 

• Предвижда ли се продължаване на дейностите 

по проекта след приключване на договора по 

проекта? Моля, пояснете. 

• Как ще бъдат финансирани те? 

3.4.3. Опишете заинтересованите страни 

(stakeholders) 

• Опишете лицата, организациите и 

институциите, които имат отношение към 

изпълнението и резултатите от проекта. 

Какви са техните интереси и отношение към 

проекта? 

3.4.4. Кои от изброените по т. 3.4.3. 

заинтересованите страни смятате да 
привлечете с цел осигуряване на 
устойчивост на институционално 
равнище? 

• Ще бъдат ли създадени организационни 

структури и/или инициативни групи, които да 

помагат за реализирането на проекта? 

• Местните власти и обществеността ще 

припознаят ли резултатите от проекта като 

свой интерес? Моля, пояснете. 

3.4.5. Какво ще бъде структурното 
въздействие на проекта? 

• Ще доведе ли проектът до усъвършенстване на 

законодателството, планове, стратегии, 

прилагани методи и др.? Моля, пояснете. 
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4. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

Моля посочете какви обществени поръчки за изпълнение на дейности по проекта смятате да възложите и приблизителния график на процедурите за възлагане. 

Наименование на 
обществената поръчка  

(посочете за коя/кои 

технически 

спецификации се отнася) 

Вид на 
поръчката  

(услуга, доставка, 
строителство) 

Вид на процедурата 
за възлагане на 
поръчката  

(открита, ограничена, 
на договаряне, др.) 

Приблизителна 
стойност в лева 

Приблизителна дата на 
публикуване на обявлението  

(ако избраната процедура, 
предвижда публикуване на 

обявление) 

Забележки 

      

      

Забележка: Добавете допълнително редове ако е необходимо. 

 
Ако са публикувани обявления за посочените по – горе обществени поръчки в Официалния вестник на Европейските общности, посочете съответните данни. 

Вид на обявлението 
(предварително 
обявление или 

обявление) 

Наименование на 
обществената поръчка 

Дата на 
публикуване 

Идентификационни данни/референтен 

номер 

    

    

Забележка: Добавете допълнително редове ако е необходимо. 

 

Ако са публикувани обявления за посочените по – горе обществени поръчки в Държавен вестник на Република България и в регистър на Агенцията за 

обществени поръчки, посочете съответните данни. 

Вид на обявлението 
(предварително 
обявление или 

обявление) 

Наименование на 
обществената поръчка 

Дата на 
публикуване 

Идентификационни данни/референтен 

номер 

    

    

Забележка: Добавете допълнително редове ако е необходимо. 
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IV. БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА 

1. РАЗБИВКА НА РАЗХОДИТЕ 

 

Дейности Видове разходи Общо разходи 

(лева) 
Допустими 

разходи 
(лева) 

1 2 3 4 

Дейност 1: …. 
   

 
   

Общо за дейност 1 
   

Дейност 2: …. 
   

 
   

Общо за дейност 2 
   

    

    

ОБЩО ЗА ПРОЕКТА   

Забележка: В таблицата по т. 5.1. посочете всички разходи по проекта.  

Забележка: Добавете допълнително редове ако е необходимо. 

Забележка: По отношение допустимостта на разходите, моля вижте Постановление № 249 на 

Министерски съвет от 17. 10. 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 (обн. ДВ. бр.86 от 26. 10. 

2007г.) и специфичните изисквания посочени в Насоките за кандидатстване на съответната 

процедура за избор на проекти за финансиране. 

2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ДОПУСТИМИ 
РАЗХОДИ (КОЛОНА 4 НА ТАБЛИЦАТА ПО Т. 1.) ЗА ПЕРИОДА 
НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА (ПО ТРИМЕСЕЧИЯ) 

 

200… г. 200… г. 200… г. Разходи по 
дейности I II III IV I II III IV I II III IV 

Дейност 1             

Дейност 2             

….             

             

ОБЩО:             

 

Забележка: Таблиците за представяне на бюджета ще бъдат допълнително 
разработени 


