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ПОКАНА

AGENCY FOR

DISABLED PEOPLЕ

С тр. 2

УЧАСТНИЦ ИТЕ
от НФРИ И НСКИ:

РАЙНА КНЯГИНЯ - П ООД – ПАНАГЮРИЩЕ,
ПКИ ЙОВА - ОМУРТАГ,
ПКИ ГЕОРГИ КАЗЕПОВ - САНДАНСКИ
ЛОЗАНА ЕАД – СОФИЯ,
АВИС ЕООД – БУЗОВГРАД,
МИР- И ЕООД – ЕТРОПОЛЕ,
ПРОЛЕТ ЕООД – ПИРДОП,
МАЛЬОВИЦА ЕООД – САМОКОВ,
НИЯ-МИЛВА ЕООД – ХАСКОВО,
ТОБЕКС КО ЕООД – СОФИЯ,
ЕТ ШАНС 5 – ПАНКА ВАНГЕЛОВА – С.МЕЗЕК,
СТРОЙТЕХ 2010 ЕООД – ЯМБОЛ,
ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ ЕООД – СОФИЯ,
ГИП – СОФИЯ ЕООД

НАЙ-УЧТИВО КАНЯТ УПРАВИТЕЛИТЕ И РАБОТЕЩИТЕ В
СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЧЛЕНОВЕ НА НФРИ
на
Официалното откриване
на
ТРЕТИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР
НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ
НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
20 март 2014 г., четвъртък, от 11.00 часа, палата № 6 на Международен панаир
Пловдив

ПАЛАТА № 6 НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ ЩЕ БЪДЕ
ОТВОРЕНА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ
в периода от 20 март – 23 март 2014 г.

С тр. 3

ПРОГРАМА
за провеждане на
Трети Европейски форум за социално предприемачество
20.03. – 23.03.2014 г.
гр. Пловдив, Р България
Четвъртък, 20 март 2014
11:00-11:30

Церемония по официално откриване на Третия Европейски панаир
на предприятия и кооперации от социалната икономика:
- г-н Иван Соколов, главен директор на Международен панаир Пловдив
- г-н Иван Тотев, кмет на град Пловдив
- г-н Марко Цуравич, Европейска комисия, ГД

„Предприятия

и

промишленост” /подлежи на потвърждение/
- г-н Ян Олсон, Европейски икономически и социален комитет
- г-н Бруно Ролантс, Европейска конфедерация на про изводствените
кооперации и социални предприятия (СЕКОП)
- г-н Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенция за хората с
увреждания

С тр. 4
-г-н Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика
- г-жа Даниела Бобева, Заместник министър-председател на РБ
-г-н Пламен Орешарски, Министър-председател на РБ /подлежи на
потвърждение/
Палата N6 на Международен панаир
Прерязване на лентата от официалните лица
11:30-13:00

Разглеждане на панаира и връчване на наградите за участниците

14:00-18:00

Конференция ―Насърчаване на социалното предприемачество –
възможности и перспективи‖
Зала „България”, Конгресен център на Международен панаир
Работни езици: български, английски и френски

14:00-16:00

Първи панел
Модератор: Стилиян Баласопулов, председате л на Националния съюз
на трудово-производителните кооперации
- Ролята на държавата за развитието на социалното предприемачество,
г-н Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика
- Политика на ЕК за насърчаване на социалното предприемачество –
г-н

Марко

Цуравич,

Европейска комисия,
промишленост” /подлежи на потвърждение/

ГД

„Предприятия

и

- Инициативата за социално предприемачество /ИСП/– Сътрудничество
между

публичната

администрация

и

социалните

предприятия,

Европейска комисия, ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване»
- Европейския социален фонд и социалното предприемачество 20142020 г., г-н Филип Хат, Европейска комисия, бивш началник отдел ГД

С тр. 5
„Заетост, социални въпроси и включване”
- Инициативата за социално предприемачество и закона за единния
пазар, Европейската комисия, ГД Вътрешни пазари
- Кооперациите – преструктуриране и социалното предприемачество, г-н
Ян Олсон, член на Европейския икономически и социален комитет

16:00-16:30

Кафе пауза

16:30-18:00

Втори панел
Модератор: г-н Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенция за
хората с увреждания
- Кооперациите и социалното предприемачество – ново развитие европейски хоризонт , г-н Бруно Ролантс, Европейска конфедерация на
производствените кооперации и социални предприятия (СЕКОП)
- Дейността на АХУ - възможности за развитие на социалното
предприемачество
- „Пътеводител“ за изпълнението на правилника на ЕС за продуктите и
пакет мерки за безопасност на продуктите и надзор на пазара, г-н
Симеон Шенев, Европейската комисия, ГД Предприятия и индустрия
- CEFEC - Социални фирми Европа, принос за социалната икономика в
Европа, г-н Петру Василе Гафиук
- Проекти за социални предприятия и кооперации, г-н Санжин Плакало,
Европейски център за социална икономика Pour la Solidarite
- Социалното предприемачество и Европейска мрежа за социална

С тр. 6
интеграция на предприятията - ENSIE, г-жа Орели Дюпре,
Дискусия:
Изводи и обобщения. Закриване на конференцията.
19:00-21:00

Вечеря на лекторите с представител на Министерство на труда и
социалната политика, х-л „Санкт Петербург”

Петък, 21 март 2014
10:00-12:30

Кръгла маса: „Развитие на социалното предприемачество – ролята
на държавата и общините‖
Модератор: Елка Тодорова, председател на Националната федерация
на работодателите на инвалиди
- ПЧП между общините и социалните предприятия – възможност за
развитие
на
социалното
предприемачество-представител
на
Сдружението на общините в България
- Икономическият и социален съвет и ПЧП - представител на ИСС
- Модел на ПЧП – опитът на община Плевен
- ОП „Иновациии и конкурентноспособност 2014-2020” – схема
„Подкрепа на предприятия и кооперации на хора с увреждания”представител на МИЕ
- Европейски социален фонд и ОП „РЧР - възможности за социалните
предприятия” - 2014-2020 – представител на МТСП
- Гаранционни фондове - фактор за развитие на
предприемачество - представител на банковата система
- Добри практики на ПЧП и Европейски проекти
- НФРИ

социалното

С тр. 7
- ТПКИ
Дискусия:
Изводи и обобщения. Закриване.
14:00-16:00

Работна среща на специализираните предприятия с търговските
организации
В подкрепа на специализираните предприятия за преодоляване на
затрудненията при реализация на техните продукти в пазарни условия,
организаторите на Трети Европейски форум предвиждат в програмата
за 21.03.2014 г. да се проведе работна среща на социални предприятия
с представители на бизнеса.
На срещата ще бъдат представени презентации на продуктите,
произвеждани от специализираните предприятия пред представители
на бизнеса (целеви партньори). В програмата е заложено участие на
представители на смесени търговско-промишлени палати със страни от
региона, които да информират участниците за възможностите, които
осигурява за тях съответния пазар. След представянето на участниците
ще се осигури възможност за осъществяване на непосредствени делови
контакти. Препоръчително е участниците в работната среща да
разполагат с рекламни материали или друг вид рекламни средства с цел
представяне на произвежданата от тях продукция/услуги.

НОВИНИ
На 17.02.2014 в Министерството на труда и социалната политика се проведе
заседание на НСИХУ към МС
На 17февруари 2014 г. се проведе заседание на Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания към Министерски съвет, което беше открито от министъра на труда
и социалната политика, д-р Хасан Адемов и заместник министъра на труда и социалната
политика, г-н Лазар Лазаров. От страна на НСРХУ присъства Е.Тодорова – председател на
НФРИ и член на УС на НСРХУ.

С тр. 8
На заседанието бяха обсъдени концепции за нормативни промени, във връзка с
прилагане на членове от Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН и в
изпълнение на Плана за действие, съдържащ мерки за привеждане на нормативната
уредба, в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания
от Република България (2013 - 2014).
На обсъждане и приемане бе подложена и разработената Лесна за четене версия на
Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, която също е част от заложените
ангажименти
в
плана
за
действие.
Друг важен момент от дневния ред на заседанието бе приемането на Проект на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и
реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и
степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна
възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища. Проектът е разработен
в изпълнение на мярка № 82 от Втория пакет от мерки за намаляване на регулаторната
тежест, приет с Решение № 635 на Министерския съвет от 22 октомври 2013 г.
Участниците в националния съвет обсъдиха Проект на Постановление за изменение
на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората
с увреждания и критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и
на организациите за хора с увреждания. Промяната е продиктувана от новата структура на
Министерския съвет.
Първият План за действие по социална икономика 2014-2015 г. е приет от
правителството
Правителството одобри първият по рода си План за действие по социална икономика
за периода 2014-2015 г. Документът е приет в изпълнение на Националната концепция за
социална икономика. Той включва мерки, които ще повишат разпознаваемостта на
социалните предприятия, ще допринесат за по-добра среда за развитие на субектите на
социалната икономика, ще подпомогнат достъпа им до финансиране, ще насърчат
социалните иновации. Изпълнението на плана ще допринесе за повишаването на заетостта
и жизнения стандарт на различни групи от населението на страната.
Заложените
дейности са
свързани с
популяризиране
на
социалното
предприемачество и добрите практики, разработване на методика за оценяване на
социалното въздействие на социалните предприятия за повишаване на жизнения стандарт
на целевите групи и въвеждане на инструменти за наблюдение на приноса им за
подобряване на качеството на живот, утвърждаване на правила за въвеждане и прилагане
на марката „продукт на социално предпр иятие”, изготвяне на предложения за въвеждане на
допълнителни финансови инструменти и облекчения за предприятия от социалната
икономика и др.

С тр. 9
Договорът за стажуване като мярка в подкрепа на младежката заетост се
регламентира на законово равнище
Договорът за стажуване да получи статута на особен вид трудов договор, предвижда
промяна в Кодекса на труда, която правителството предлага на Народното събрание да
приеме.
Промяната е мотивирана от нуждата да се подкрепи младежката заетост. Според
проектозакона младежи, завършили поне средно образование и без стаж и опит, ще могат
да се назначават на трудов договор с условие за стажуване. Такъв договор ще може да се
сключва само веднъж с едно лице и за срок между 6 месеца и 1 година.
Стажантът ще работи под надзора на наставник, с когото работодателят ще сключва
допълнително споразумение към трудовия договор. До две седмици след приключването на
стажа фирмата ще издава на младежа препоръка.
Сред предлаганите промени са и няколко улеснения за бизнеса, между които
задължението да отчита извънредния труд пред трудовата инспекция веднъж годишно, а не
на всеки шест месеца, както е сега.
НАП служебно ще заличава регистрирани трудови договори, ако се установи, че са
фиктивни. Според досегашната практика заличаването ставаше от работодателя след
предписание на Инспекцията по труда.

78-мото издание на Международния панаир на занаятите ще се проведе от 24-ти
април до 1-ви май 2014 г.

Международният панаир на занаятите във Флоренция, 24 април – 1 май 2014 г. се
очаква да превърне Фортеза да Басо в жива работна площадка на нови тенденции, проекти,
любопитни
творения
от
Италия
и
от
над
50
страни.
В центъра на вниманието ще бъдат продукти от Тоскана, както и разнообразни италиански и
традиционни стоки. Интериорният дизайн ще присъства във всичките му форми, както и
актуални новости и комбинации от най-ексклузивните храни и напитки. Различното тази
година е свързано с пет нови предложения: „Здраве и красота”, „Градинско изкуство”,
„Хиляди занаяти”, „Лукс”, „Аромант и вино... и капки масло”.
Специалната държава-гост през 2014 г. е Иран, представяща очарованието на
Персия
с
хилядолетната
си
култура
и
изящни
занаяти.
Очакват се над 135 000 посетители и купувачи. Участие в панаира ще вземат над 800
изложители от всички краища на света, включително от САЩ, Франция, Русия и Германия.
За повече информация посетете: www.mostraartigianato.it/en

С тр. 10
Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 2014
Европейските награди за насърчаване на предприемачеството целят да признаят
иновациите и да наградят успеха на публични организации и публично-частни партньорства
в насърчаване на предприятията и предприемачеството на национално, регионално и
местно ниво.
На 27.01.2014 г. Европейската комисия обяви началото на процедурата за
определяне
на
носителите
на
Европейските
награди
за
насърчаване
на
предприемачеството за 2014 г.
Как да участвате
Повече
информация
може
да
намерите
на
официалния
уебсайт:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterpriseawards/index_bg.htm
Приложено изпращаме като прикачен файл наръчник.
Номинациите са в следните шест категории:
 Насърчаване на предприемаческия дух;
 Инвестиране в изграждането на умения;
 Подобряване на бизнес средата;
 Подкрепа на интернационализирането на бизнеса;
 Подкрепа за развитието на „зелените” пазари и ефективното използване на
ресурсите;
 Отговорно и приобщаващо предприемачество.

Агенция за хората с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти на
тема: ―Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и
спортни обекти ‖
Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица - държавни, общински,
стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство,
притежаващи или стопанисващи обектите.
Проектите се изготвят по Методика съгласно чл.8, т.6 от Закона за интеграция на
хората с увреждания.
Максималният
както следва:

размер на субсидията е диференциран за различните компоненти

С тр. 11
Компонент 1 – осигуряване на външен достъп до обект – до 12 000 лв.;
Компонент 2 – приспособяване на вътрешна среда на обект – до 15 000 лв.;
Компонент 3 – изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни
съоръжения – до 50 000 лв.
Проектите за конкурса се подават в 1 оригинален екземпляр и 2 копия на хартия и на
електронен носител.
Срокът за подаване на документите е до: 17,30 часа на 10.04.2014 г. Проектните
предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106,
София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа
на 10.04.2014 г.
Проектните предложения могат да се подават и по електронен път при условията
и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на официалния
електронен адрес на АХУ – ahu@mlsp.government.bg в срок до 17,30 часа на 10.04.2014 г.
Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73
Източник: http://ahu.mlsp.government.bg/home/

Кандидатстване по програма "Еразъм+"
За кандидатстване по новата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и
спорт "Еразъм+" крайните срокове са:
за Ключова дейност 1: 17 март 2014 г.;
за Ключова дейност 2 и Ключова дейност 3: 30 април 2014 г.
Пновата програма „Еразъм+” е наследник на Програма "Учене през целия живот" и
Програма "Младежта в действие". Европейската комисия вече публикува на своята
официална уеб страница "Програмното ръководство на Еразъм+", както и примерни
формуляри за кандидатстване по съответните ключови дейнос ти и целеви групи.
Нов момент в Програма "Еразъм+" е необходимостта от еднократно
регистриране на кандидатстващата организация в единен портал на Европейската
комисия (European Commission Authentication Service – ECAS).
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Наличието на тази регистрация е необходимо условие при кандидатстване за
финансиране и важи за всички потенциални бенефициенти – училища, детски градини,
университети, обучителни институции, бизнес организации, младежки организации, НПО,
читалища, библиотеки и др.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2013 — EAC/S11/13
Програма „Еразъм+―
Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от
програмата „Еразъм+“:
Ключово действие 1 (КД 1) — Мобилност с учебна цел на физически лица
- Мобилност на физически лица в областта на образованието, обучението и младежта
- Съвместни магистърски степени
- Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба
Ключово действие 2 (КД 2) — Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
- Стратегическо партньорство в областта на образованието, обучението и младежта
- Алианси на познанията
- Секторни алианси на уменията
- Изграждане на капацитет в областта на младежта
Ключово действие 3 (КД 3) — подкрепа за реформиране на политиката
- Структуриран диалог: Среща между младите хора и лицата, отговорни за вземането на
решения в областта на младежта
- Действия „Жан Моне“
- Ръководители на катедри по програмата „Жан Моне“
- Модули „Жан Моне“
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- Центрове за върхови постижения „Жан Моне”
- Жан Моне подкрепа за институции и сдружения
- Мрежи „Жан Моне“
- Проекти „Жан Моне“
Спорт
- Партньорства за сътрудничество в областта на спорта
- Европейски спортни събития с нестопанска цел
Източник:http://new.eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.362.01.0062.01.ENG

Национален иновационен фонд

На 01 февруари 2014 стартира СЕДМА КОНКУРСНА СЕСИЯ за набиране на проектни
предложения на Националния иновационен фонд (НИФ).
Приоритетни сектори (икономически дейности съгласно КИД 2008) за настоящата конкурсна
сесия са:









Машиностроене (С28, С29),
Електроника и електротехника (C26, C27),
Фармация (C21),
Химични продукти (C20.4),
Производство на мебели (C31),
Хранително-вкусова промишленост (C10, C11, C12),
ИКТ в сферата на предприятията (J62, J63),
Творчески индустрии (J58, J59, J60).

Проектни предложения могат да бъдат подавани в Изпълнителната агенция за насърчаване
на малките и средни предприятия, на адрес: гр. София, ул. „Леге" № 2-4, до 31.03.2014 г.,
17:30 часа.
Пълен комплект конкурсна документация за Седма конкурсна сесия – 2014 г. е публикуван
на страницата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни
предприятия.
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График за провеждане на информационни дни: http://www.sme.government.bg/?p=19921
Източник: http://www.sme.government.bg/?page_id=17643

Извадка от Регистъра на Агенцията за обществени поръчки
Публични покани

ID

Стойно
ст

Възложител

Описание

Валидна
до

Код

9025990

20000
BGN

Университет "Проф.
д-р Асен Златаров",
бул. "Проф. Якимов"
№ 1, За: Красимир
Георгиев, РБ 8010,
Бургас

Доставка на канцеларски
материали за нуждите на
Университет "Проф. д-р Асен
Златаров" за срок 12 месеца.

27/02/2014
16:00

30192000,
22000000

ЕВН България
Електроразпределен
ие EАД, ул. Христо
Г.Данов №37

Доставка на рекламни тениски

28/02/2014
16:00

18331000

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН,
пл. "Сава Младенов"
№9

Избор на изпълнител за
извършване на услуги по
"Осигуряване на информация и
публичност по проект
"Професионална и компетентна
общинска администрация Тетевен", който се осъществява с
финансовата подкрепа на
Оперативна програма
Административен капацитет" 2007 2013 г., съфинансирана от

27/02/2014
17:00

22120000,
22150000,
35261000,
22100000

9025988

9025983

N/A

4705
BGN

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode
=view2&id=9025990

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode
=view2&id=9025988

С тр. 15
Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд,
съгласно договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
№ А12-22-72 от 04.06.2013 г.
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode
=view2&id=9025983

9025985

9026176

259958
BGN

41667
BGN

Професионална
гимназия по
икономика "Тодор Г.
Влайков",

Възлага се изпълнение на СМР за
изграждане/реновиране на обект:
„Професионална гимназия по
икономика „Тодор Г. Влайков” –
гр.Клисура”, съгласно Количествена
сметка-техническо задание”,
неразделна част от настоящата
документация.

27/02/2014
16:00

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode
=view2&id=9025985
Обособена
позиция
№1 06/03/2014
Община
Горна „Изработване и разпространение на 16:00
Оряховица,
пл. информационни
материали
за
"Георги
Измирлиев" провеждане
на
Празник
на
№5
горнооряховския суджук „Кулинарна
парти зона” през 2014г.”

45000000

79341100,
79954000

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=
view2&id=9026176

Основни моменти в ПМС № 69/2013 г.
и различия с ПМС № 55/2007 г. при изпълнение на обществени поръчки от
малки и средни предприятия

Специализираните предприятия са изпълнители на обществени поръчки, съгласно
ПМС 69 от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на
кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена
безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на
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Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013г.",
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия
финансов механизъм (ПМС № 69/2013г.), с което се отменя Постановление № 55 на
Министерския съвет от 12.03.2007 г.
1. По този начин се въвежда само една процедура за избор на изпълнител (избор с
публична покана) за разлика от досегашната уредба, която включваше открит избор,
договаряне с пояснителен документ и договаряне без пояснителен документ.
Изборът с публична покана е процедура, която се прилага от бенефициентите
във
всички
случаи,
когато:
- предвидената стойност за строителство, в т.ч. съфинансирането от страна на кандидат
за безвъзмездна финансова помощ или бенефициент, без данък върху добавената
стойност,
е
равна
или
по-висока
от
60
000
лв.,
и
- предвидената стойност за доставки или услуги, в т.ч. съфинансирането от страна на
кандидат за безвъзмездна финансова помощ или бенефициент, без данък върху
добавената стойност, е равна или по -висока от 20 000 лв.
2. Поканата се предоставя на съответния Договарящ орган за публикуване на
Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България, като кандидатът
за безвъзмездна финансова помощ или бенефициентът я публикува на своята интернет
страница
при
наличие
на
такава.
Важна промяна в правилата е разпоредбата на чл. 11, ал.3 от ПМС No 69/2013г.,
съгласно която бенефициентът може да публикува съобщение за поканата и в национални
ежедневници, както и да я изпрати до избрани от него лица, без да променя определените
в публикуваната покана условия за участие. В този смисъл отпада задължението на
кандидата за безвъзмездна финансова помощ или бенефициента за публикуване на
обявата в национален ежедневник, като е предоставена възможност за преценка от нег ова
страна.
3. Срокът за събиране на оферти е намален значително. Съгласно чл. 11, ал.4 от
ПМС No69/2013 г. срокът за публичния достъп до поканата не може да е по-кратък от 7
дни, като определеният срок следва да бъде съобразен със сложността на подготов ката на
оферта от страна на кандидатите. Срокът се брои съгласно разпоредбите на чл.60 от
Гражданския процесуален кодекс. Срокът за събиране на оферти, който ще определи
кандидата за безвъзмездна финансова помощ или бенефициента не може да е по-кратък от
срока за публичен достъп до поканата.
4. Промяна в досегашната уредба е въвеждането на разпоредбата на чл. 13, ал.8 от
ПМС No69/2013 г., която гласи, че при залагане на минимални икономически и финансови
възможности изискуемият общ оборот не може да надвишава повече от три пъти
прогнозната стойност на процедурата или на съответната обособена позиция, в
случай че процедурата е с обособени позиции. Бенефициентите не могат да включват в
поканата условия, които необосновано препятстват участието на лица в процедурата,
информация, насочваща към определена марка, патент, процес, производител или тип,
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чрез описание, посочване на лого или наименование. В случаите, когато предвид
спецификата на предмета е обективно невъзможно да се спазят тези условия, след
посочването на марката, източника, патента, процеса, производителя или типа,
задължително
се
добавят
думите
"или
еквивалентно".
В случай че бенефициентът избере като критерий за оценка „икономически найизгодна оферта“, следва да има предвид легалната дефиниция, която се съдържа в ПМС
No 69/2013 г. Под термина „икономически най-изгодна оферта” се разбира оферта, която
отговаря в най-голяма степен на предварително обявените от кандидата за безвъзмездна
финансова помощ или бенефициента показатели и тяхната тежест, пряко свързани с обекта
на процедурата за определяне на изпълнител по отношение на качество, цена, технически
преимущества, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързан и с
опазване на околната среда, оперативни разходи, гаранционно обслужване и техническа
помощ, срок за изпълнение и други. Във всички случаи, обаче, показателите, включени в
критерия „икономически най-изгодна оферта”, трябва да са свързани с предмета на
процедурата, а не с възможностите на кандидатите, които представляв ат изисквания за
допустимост. Смесването на минималните изисквания за техническо и финансово и
икономическо състояние към кандидатите с критериите за оценка на офертите е
недопустимо.
5. В Методиката, когато критерия за оценка е „икономически най-изгодна оферта”,
следва да се залагат обективни, точни, количествено измерими показатели. При подготовка
на Методика за оценка на оферти, подадени в процедура, която включва няколко обособени
позиции, следва да се изготви отделна методика за всяка обособена позиц ия, за да може
офертите по всяка позиция да бъдат оценени и да се изготви отделно класиране.
Методиката за оценка се състои от определени показатели, които имат съответната тежест
в комплексна та оценка на офертите. Задължително в Методиката за оценка участва
показател „цена“, чиято тежест следва да е не по-малко от 30 %.
6. Бенефициентът или кандидата за безвъзмездна финансова помощ има право да
определи в окументацията изискване за представян е на гаранция за участие, както и на
гаранция за добро изпълнение. Промяната, която въвежда чл.24, ал.2 на ПМС No69/2013 г.,
е свързана с размера на гаранцията за добро изпълнение, която вече следва да е не
повече от 3 на сто от стойността на договора (5 на сто в досегашната уредба). Гаранцията
за участие, която следва да е в абсолютна сума, запазва максималния си размер от не
повече от 1 на сто от прогнозната стойност на договора. Условията за задържане и
освобождаване на гаранцията за участие са определен и в чл.23 от ПМС No 69/2013 г.
7. С оглед по-краткия срок за събиране на оферти е намален и срока за искане на
разяснения и отговор до потенциалните кандидати. До 4 дни преди изтичането на срока за
подаване на офертите лицата могат да поискат писмено от кандидата за безвъзмездна
финансова помощ или бенефициента разяснения по поканата. Разясненията се
предоставят на Договарящия орган за публикуване на Единния информационен портал за
обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз на Република България и се публикуват на интернет страницата на
бенефициента, при наличие на такава, в срок до два дни преди изтичането на срока за
подаване на офертите и стават неразделна част от поканата.
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8. Бенефициентът или кандидатът за безвъзмездна финансова помощ е длъжен да
уведоми Договарящия орган за датата, мястото и часът на отваряне на офертите не покъсно от 3 дни преди посочената дата. В новата уредба този срок е съкратен на 3 дни
вместо досегашния 10-дневен срок.
9. Критериите за оценка на офертите се прилагат само по отноше ние на офертите на
кандидатите, които отговарят на обявените изисквания за икономическо и финансово
състояние,
професионална
квалификация
и
технически
възможности.
Бенефициентът или кандидатът за безвъзмездна финансова помощ може по всяко
време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата
и представените към нея документи, както и да изисква писмено представяне в определен
срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата. След
проверка на офертите за допустимост бенефициентът писмено уведомява кандидатите за
липсващи документи или за констатираните нередовности, посочва точно вида на
документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок
за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници. Разпоредбите на ПМС No
55/2007 г. въвеждаха срок за представяне на допълнителни документи, който не можеше да
е по-дълъг от 5 дни. С новото ПМС No69/2013 г. това изискване отпада и кандидатът за
безвъзмездна финансова помощ или бенефициентът сам може да определи срока в
зависимост от сложността и обема на изискваните документи, като единственото изискване
е този срок да е еднакъв за всички участници в процедурата.
10. За резултатите от работата си оценителите изготвят протокол, който се представя
на бенефициента за утвърждаване. Бенефициентът в 3-дневен срок от утвърждаването му
следва да уведоми писмено всички участници в процедурата за резултатите, като на първия
класиран кандидат едновременно се изпраща и покана за сключване на договор. ПМС
No69/2013 г. запазва в чл. 19 основанията за прекратяване на процедурата за избор на
изпълнител и задължението на бенефициента да уведоми писмено в 3-дневен срок от
прекратяването й кандидатите и Договарящия орган.
11. Договорът с избрания кандидат следва да бъде сключен в срок не по-дълъг от 30
дни от утвърждаване на протокола. Той следва да съответства на приложения в
документацията проект и да е допълнен с всички предложения от офертата на кандидата.
Договорът може да бъде изменян или допълван само след писмено съгласуване с
Договарящия орган, с изключение на случаите по чл.20, ал.4 от ПМС No 69/2013 г.
12. Изключително важна е промяната, въведена с чл.22 от ПМС No 69/2013 г.
Съгласно досегашната разпоредба на чл.31 от ПМС No 55/2007 г. при подаване на
офертата кандидатите бяха длъжни да представят декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 31, ал. 1 и ал.2, като при сключване на договор същите следваше да представят
документи, издадени от официални органи, доказващи липсата на тези обстоятелства.
Сегашния
чл.
22
облекчава
до
голяма
степен
бенефициентите и кандидатите, които са избрани за изпълнители, като въвежда следната
уредба:
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„Чл. 22. (1) Лицето по чл. 1, ал. 2 не сключва договор с кандидат, който е:
1. осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните престъпления:
а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари;
б) подкуп;
в) участие в организирана престъпна група;
г) престъпления против собствеността;
д) престъпления против стопанството;
2. обявен в несъстоятелност;
3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно
законодателството на страната, в която лицето е установено или регистрирано.
(2) Липсата на обстоятелствата по ал. 1 се доказва от кандидатите:
1. при подаване на офертата - с декларация;
2. при сключване на договора със:
а) документи, издадени от съответните компетентни органи преди сключването на
договора, и/или
б) извлечение от електронен регистър, заверено от кандидата, и/или
в) декларация съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е
установен.
(3) Когато кандидатите са юридически лица, изискванията на ал. 1, т. 1 се прилагат,
както следва:
1. при събирателно дружество - за всеки съдружник или друго лице, които имат право да
управляват и/или да представляват дружеството;
2. при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за управителя или управителите, а ако
такива не са определени при еднолично дружество с ограничена отговорност - за
едноличния собственик на капитала;
4. при акционерно дружество - за овластените от устава, съвета на директорите,
съответно от управителния съвет с одобрение на надзорния съвет, едно или няколко
лица от съставите им да представляват дружеството, а при липса на изрично
овластяване - за всички членове на съвета на директорите, съответно на
управителния съвет;
5. при командитно дружество с акции - за един или няколко изпълнителни членове, на
които съветът на директорите е възложил управлението на дружеството;
6. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата.
(4) Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, изискванията на ал. 1
и 5 се прилагат и за подизпълнителите.
(5) Договори не могат да се сключват с кандидати, които са свързани лица по смисъла
на § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с лицето по чл. 1, ал. 2
или с член на управителен или контролен орган на лицето по чл. 1, ал. 2.“
Видно от цитираната разпоредба, ПМС No69/2013 г. не изисква да се декларира,
респ. да се представят доказателства, че кандидатът няма задължения към общината и
държавата, установени с влязъл в сила акт. Бенефициентите не следва да изискват от
кандидатите тези документи. Голямо облекчение е и въведената нова ал.2, която определя
начинът, по който се доказва липсата на обстоятелства, които водят до отстраняване от

С тр. 20
процедурата или до несключване на договор. Кандидатите, избрани за изпълните ли, при
сключване на договор за изпълнение следва да представят: документи, издадени от
съответните компетентни органи преди сключването на договора, и/или извлечение от
електронен регистър, заверено от кандидата, и/или декларация съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, с които да удостоверят
липсата на обстоятелствата по чл.22, ал.1 от ПМС No69/2013 г. В случаите, когато в
документацията за провеждане на процедурата, е заложено изискване към кандидатите за
гаранция за добро изпълнение, то тя следва да бъде представена към момента на
сключване на договора.
13. Съгласно разпоредбата на чл. 9 от ПМС No 69/2013г. кандидатите за
безвъзмездна финансова помощ или бенефициентите не провеждат процедура за
определяне на изпълнител, когато предвидената стойност за строителство, доставки и
услуги, в т.ч. съфинансирането без данък върху добавената стойност, е по-ниска от 20 000
лв. за доставки/услуги и 60 000 лв. за строителство. В тези случаи кандидатите за
безвъзмездна финансова помощ или бенефициентите може да не сключват писмен договор
и
да
докажат
извършените
разходи
с
първични
платежни
документи.
Във връзка с тази разпоредба и промяната в нормативната уредба, Управляващият
орган подготвя Решение, с което да дерогира задължението на бенефициентите, вменено с
чл. 7 от договорите за безвъзмездна финансова помощ, а именно за събиране на не помалко от 3 (три) оферти, които съдържат техническо и финансово предложение. С оглед
спазване на принципите за добро стопанско управление, определяне реалистичността на
разходите и намаляване на административната тежест върху бенефициентите по
програмата, при стойности на възлагане до 20 000 лв. за доставки/услуги и до 60 000 лв. за
строителство кандидатите за безвъзмездна финансова помощ или бенефициентите следва
да приложат към първичните платежни документи поне едно извлечение от каталог/оферта
и/или друг документ на производител/ доставчик и/или проучвания в интернет за
съответната цена.
14. Съгласно новата разпоредба на чл. 3 от ПМС No 69/2013г. условията и редът по
чл. 1 от ПМС No 69/2013г. се прилагат, когато размерът на безвъзмездната финансова
помощ е по-голям от 50 на сто от общата сума на одобрения проект.
В горепосочения случай, когато размерът на безвъзмездната финансова помощ е по малък или равен на 50 на сто от общата сума на одобрения проект, с оглед спазването на
принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и
равнопоставеност и недопускане на дискриминация при разходването на средства от
Структурните фондове на ЕС, Договарящите органи на оперативните програми предвиждат
кандидатите за безвъзмездна финансова помощ или бенефициентите да представят
оферта и/или извлечение от каталог на производител/ доставчик и/или проучване в
интернет за всяка отделна инвестиция в активи – ДМА и ДНА, с предложена цена от
производителя/доставчика, количествено - стойностни сметки за СМР с предложена цена от
изпълнител. При липса на повече от един доставчик/производител ще е допустимо
представянето само на един документ с цена от доставчик/производител, като посочената
липса следва да бъде надлежно обоснована.
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Зимата отстъпва на пролетта

