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КЪДЕ МОЖЕМ ДА НАМЕРИМ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА 
КАНДИДАТСТВАНЕ

Пълният набор от документи можете да откриете на официалната
страница на:

• Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-
Македония 2014-2020: www.ipa-cbc-007.eu

• Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Република България: www.mrrb.government.bg

• Министерство на местното самоуправление на Република Македония:
www.mls.gov.mk

• Единния информационен портал на структурните фондове на ЕС:
www.eufunds.bg

http://www.ipa-cbc-007.eu/
http://www.mrrb.government.bg/
http://www.mls.gov.mk/
http://www.eufunds.bg/


РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

Инструкцията за подаване на проектни предложения по Втората
покана е част от Формуляра за кандидатстване.

Достъп от страницата на програмата: https://www.ipa-cbc-007.eu/

https://www.ipa-cbc-bgrs.eu/


ПОПЪЛВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

След като получите потвърждение за успешно създаване на потребителски профил,
изпратено на Вашата електронна поща, Вие ще можете да влезете в системата и да
кандидатствате:

Цялата кореспонденция по време на процеса на кандидатстване и оценка

се адресира до Водещия партньор, следователно информацията за

контакт следва да бъде коректна и актуална!



СЪДЪРЖАНИЕ НА ФОРМУЛЯРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Насоки за кандидатстване

Приложения

• Приложение 1 – Методика за оценяване на проектните

предложения;

• Приложение 2 - “Изпълнение на програмните индикатори и

класиране на проектните предложения”;

• Приложение 3 - “Процедура за жалби”;

• Приложение 4 - “Държавни помощи и De Minimis

разпоредби”;

• Приложение 5 - “Инструкцията за електронно подаване на

проектни предложения ”

Формуляр за кандидатстване

Анекси (A1 – A3)



ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Модифициране на стандартния Формуляр за 

кандидатстване или Анексите може да доведе 

до отхвърляне на Вашето предложение!

Падащи 
менюта

Попълненете последователно всички секции от 

Формуляра за кандидатстване, като започнете от 

заглавната страница

• Приоритетна ос

• Специфична цел

• Тип проект

• Поле на интервенция



ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – ПРОФИЛ НА ПАРТНЬОРИТЕ

Опишете произхода на организацията и обхвата
на компетенциите и дейностите, като се
концентрирате върху опита и експертизата,
свързани с проектните цели, дейности и
резултати.

Имат ли проектните партньори
правомощия да изпълняват
проектните дейности, предвидени за
всеки от тях?
Имат ли проектните партньори опит
в управлението на публично
финансирани проекти?

Предишен опит в публично
финансирани проекти в сферата
адресирана от настоящия проект
ще бъде считан за предимство.



КРИТЕРИИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ТРАНСГРАНИЧНО 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Опишете каква ще бъде
дългосрочната обща полза от
проекта за партньорските
организации, целевите групи и
района на програмата. Моля,
имайте предвид, че проектът следва
да демонстрира ясно трансгранично
въздействие, напр. по-широк ефект,
който може да бъде надеждно
обоснован от планираните дейности.

Проектните предложения
следва да отговарят най-малко
на критериите за Съвместно
разработване и Съвместно
изпълнение, и един от другите
два критерия за сътрудничество:
Съвместно финансиране или
Съвместен екип.

Когато съответното поле
за обосновка е
попълнено, отметката за
избрания критерий за
сътрудничество ще се
покаже автоматично.



ФОРМУЛЯРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – ОБОСНОВКА, ЦЕЛИ, 
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Обосновка на проекта -
настоящо състояние на сектора;
установени проблеми пред
които вие ще се изправите;
потенциал за развитие; слабости
и ограничения на избраната
целева група(и) в конкретния
регион и т.н.т.

Проектни цели - в съответствие
със специфичната цел на
програмата.

“Целеви групи” - групите /
лицата, които ще бъдат
положително повлияни от
проекта.



ПРОЕКТНИ ЦЕЛИ

“Формиране на проектния
екип”, “Докладване по
проекта”, “Работни срещи по
проекта”, “Подготовка на
тръжна документация”, и т.
н. не трябва да се
разглеждат като отделни
дейности, тъй като те
могат да бъдат включени в
почти всички други дейности
по проекта.

- До 15 дейности;
- Необходими условия 

за постигане на целите 
- добре дефинирани, 
реалистични и 
постижими;

- Организирайте ги по 
типове и представете 
тяхната взаимовръзка.

- Озаглавете всяка 
дейност;

- Попълнете точно 
местонахождение на 
всяка дейност (NUTS 
III регион). 

Дейностите извън
допустимата област трябва
да са свързани с участие /
организиране на събития
(например семинари, обучения,
бизнес пътувания).



УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА, МОНИТОРИНГ И СЪОТВЕТСТВИЕ

Хоризонталните

принципи следва
да бъдат видни и от
описанието на
дейностите по
проекта.

- Посочете отговорностите на
всеки партньор по проекта,
структурата на екипа на
проекта и отговорностите на
всеки член на екипа;
- Посочете за постигането на
кой индикатор(и) за
изпълнение на програмата
вашето проектно
предложение ще допринесе!
Обърнете внимание на
Анекс 2 към Насоките за
кандидатстване!
- Опишете съгласуваността с
други европейски или
национални стратегии,
програми и инициативи.





БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА



ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Не чакайте крайния срок за подаване на
предложения! Планирайте предварително
процеса на кандидатстване.

Попълнете формуляра за кандидатстване и
приложенията към него внимателно и
възможно най-ясно, за да може Вашето
предложение да бъде оценено правилно.

Избягвайте отговор на въпросите само с едно
изречение.



ПОДГОТОВКА НА АНЕКСИТЕ

Всички приложения трябва да бъдат надлежно подписани от 
официалния представител или упълномощено лице - за съответния 
партньор по проекта, да бъдат датирани и подпечатани.

A1. Контролен лист на подадените документи

A2. Споразумение за партньорство – подписано всички партньори

A3. Декларация за електронен адрес на електронна поща - само от 
Водещ партньор

Декларация за допустимост и ангажираност – всеки партньор

Аннекс С – образец на Договор за субсидия – за информация



ПОДГОТОВКА НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

B1 Документи удостоверяващи актуалното състояние на всеки
партньор по проекта – издадени до 6 месеца преди датата на
подаване на проекта;

B2 Решение на управителния орган на кандидатстващата
организация (общински съвет, управителен съвет, всеки подобен
колективен или едноличен орган за управление), предоставено от
всеки партньор по проекта;

B2.1 Пълномощно от официалния представител на всеки партньор,
в случай че формулярът за кандидатстване и / или приложените
декларации ще бъдат подписани от упълномощено лице;

B3 Обосновка при наличие на обща суми (lump sum) - за
разходите, планирани като обща сума (lump sum) по БЛ 4:
"Консултантски услуги, проучвания, проекти, разработване на
уебсайтове и т.н.т", всеки партньор по проекта трябва да
предостави обосновка за формирането на общата сума - на
английски език, подписана от официалния представител или
упълномощено лице.



ДОКУМЕНТИ  ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

B4 – Документи изисквани само за проекти с инвестиционни
дейности

B4.1 – В случай на инвестиционни дейности касаещи общинска
или държавна собственост:

B4.1.1 – Акт за Държавна / Общинска собственост + B4.1.2 –
Съгласие от собственика;

B4.2 - В случай че инвестиционните дейности изискват
преминаване / достъп през частна собственост: B4.2.1 –
Съгласие от собственика + B4.2.2 – Акт за собственост;

B4.3 - В случай че инвестиционната дейност се извършва върху
територии / обекти със специален статут (територии за
културна и природозащита), се изисква съответната
документация, съгласно приложимото национално
законодателство;

B5 - Положителна оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС), изисквана от националното законодателство,
издадена на съответния език и преведена на английски език или
Становище, издадено от компетентния държавен орган, че
ОВОС не е необходима.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ  
ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

B6. Необходими документи за строителството

B6.1. Одобрени инвестиционни проекти за строителство

B6.2. Обяснителна записка – на съответния език и на английски език (подписани и
подпечатани от съответния партньор)

B6.3. Подробна количествено стойностна сметка (на съответния език и на
английски език), подписани и подпечатани от съответния партньор, също така
подписани и подпечатени от автора/ите на проекта и собственика на имота;

B7 Актуални снимки на строителния обект

В случай на Доставка на оборудване:
B8 – Технически спецификации на предвидените доставки, включително цени,
бройки и точни количества (на английски език, подписани и подпечатани от
съответния партньор).



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ  
ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

- В случаи на предвидени строителни работи, за които не се изисква 

одобрение на инвестиционен проект, кандидатът трябва да представи 

становище от компетентната институция за изключение от правилото 

за одобряване на проекти преди строителство (съгласно съответното 

национално законодателство за строителство);   

- За същите планирани строително-ремонтни дейности следва да се 

приложат документи за изясняване на местоположението, вида и 

обема на предвиденото строителство, чрез съответни документи –

разработени схеми, архитектурни проучвания и чертежи, обяснителни 

записки и количествено стойностни сметки.

Липсата на внесени одобрени инвестиционни проекти заедно с
проектното предложение (когато е приложимо) е причина за директна
елиминация на ПП (без възможност за допълнително представяне).



ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА 
КАНДИДАТСТВАНЕ

Всички придружаващи документи следва да се представят
на съответния език, а при необходимост - и на английски
език.

Въпроси могат да се подават 21 дни преди крайния
срок!

Ако някои от сканираните файлове станат твърде големи и
трудни за използване от обикновени компютри, е приемливо
едно и също досие да бъде разделено на няколко файла, като
ясно се отбелязва коя част от съответното приложение
съдържат.

Уверете се, че всички ваши документи са правилно подписани,
датирани и подпечатани!



КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Най-новите версии на най-често
използваните браузъри (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, etc.) могат да бъдат
използвани.

Крайният срок за подаване на проектни
предложения е 11.05.2018, 17:00 ч., ИЕВ.



СТРУКТУРА НА ФАЙЛОВЕ/ДОКУМЕНТИ

Документите трябва 
да бъдат сканирани 
чрез конвенционална 
машина за сканиране 
- без фотографиране!



ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ

По тази Покана за набиране на проектни предложения не се изисква
подаване на документи на хартиен носител. Проектното предложение
следва да бъде подадено изцяло по електронен път посредством
електронната система, достъпна на следния линк:

https://bp.ipa-cbc-007.eu/beneficiary/login;

https://bp.ipa-cbc-007.eu/beneficiary/login


ЕТАПИ НА ОЦЕНКАТА

1. Проверка за административно съответствие и допустимост
2. Техническа оценка и оценка на качеството
3. Финансиране: За да бъде предложен за финансиране, едно предложение трябва

да отговаря на всички критерии за административно съответствие и допустимост,
и да получи поне 65 точки на етап техническа оценка и оценка на качеството.

Важно: Всеки кандидат може да бъде
отхвърлен, на който и да е етап от оценката,
в случай че очевидно не отговаря на
критериите за допустимост.



ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ

След получаване на уведомително писмо от УО за резултата от оценката, Водещият партньор
има право да подаде жалба до УО срещу решението на СКН.

1. Подаване на жалба след етапа на проверка за административно съответствие и
допустимост – в срок до 7 работни дни, след като Водещият партньор е бил официално
уведомен за резултата от проведената проверка за административно съответствие и
допустимост на кандидатите;

2. Подаване на жалба след етапа на техническа оценка и оценка на качеството:
Водещият партньор изисква от УО оценителните таблици от проведената техническа оценка
в срок до 5 работни дни, след като е бил официално уведомен за резултата от оценката на
проектите;
В срок до 7 работни дни след официалното получаване на оценителната таблица от
проведената техническа оценка (на имейл адреса, посочен в Приложение A3) и след като
внимателно се запознае с приложените критерии за подбор и причините за поставените
оценки и коментарите на оценителите, Водещият партньор има право да подаде официална
жалба.



Благодаря за вниманието!
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