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СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” 

 Тервел – 9450, ул.” Цар Калоян” № 11  , Тел. 0887469928 , Факс 05751/2391, e-mail: migtk@abv.bg  

 

ОТГОВОРИ ПО ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕМ НА ПРОЕКТИ  

BG06RDNP001-19.338 на МИГ Тервел-Крушари 

Подмярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в 

територията“ 

Въпрос 1 

22.01.2020 

zpo@mail.bg 

Здравейте, 

Имаме въпроси относно 

допустимост на разходите по 

подмярка 7.6. и по конкретно 

разяснения по чл.50,ал.2 от 

ЗУСЕСИФ и ПМС 160. 

1.Необходимо ли е провеждане 

на процедура за избор на 

изпълнител по ПМС 160 за 

разходи за услуги,които са на 

стойност по-малка от 

30000.00лв. и/или за 

строителство на стойност по-

малка от 50000.00лв? 

Отговор 1 

23.01.2020 

migtk@abv.bg 

Съгласно ЗУСЕСИФ Чл. 49. (1) Бенефициентите на безвъзмездна 

финансова помощ може да възлагат на изпълнители - външни за тях 

лица, дейности по изпълнението и/или по управлението на проект, 

когато това е предвидено в него за съответната дейност. 

(2) За определянето на изпълнител за дейностите по строителство, 

услуги и/или доставки на стоки - обект на обществена поръчка по 

смисъла на Закона за обществените поръчки, се прилагат правилата, 

предвидени във: 

1. Закона за обществените поръчки - когато бенефициентът е 

възложител по смисъла на същия закон; 

2. тази глава - когато бенефициентът не е възложител по смисъла 

на Закона за обществените поръчки. 
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2.Ако за посочените разходи по 

т.1 не е необходимо 

провеждане на процедура по 

ПМС 160 допустимо ли е към 

формуляра за кандидатстване 

да приложим договор с избрани 

изпълнители? 

Благодаря за отговорите 

Чл.50. (1) Бенефициентите по чл. 49, ал. 2, т. 2 определят изпълнител 

след провеждане на процедура за избор с публична покана при 

спазване принципите на свободна и лоялна конкуренция, 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация. 

(2) Процедура за избор с публична покана се провежда, когато 

размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е по-голям 

от 50 на сто от общата сума на одобрения проект и прогнозната 

стойност за: 

1. строителство, в т. ч. съфинансирането от страна на бенефициента, 

без данък върху добавената стойност, е равна или по-висока от 50 000 

лв.; 

2. доставки или услуги, в т. ч. съфинансирането от страна на 

бенефициента, без данък върху добавената стойност, е равна или по-

висока от 30 000 лв. 

В случай, че не са изпълнени условията на чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, 

то кандидатът/бенефициентът не е задължен да извърши оценка на 

офертите и да сключи договор по правилата на ПМС № 160. 

Съгласно Условията за кандидатстване т. 14.1 Допустими за 

финансиране разходи 

……………………… 

Междинно плащане: 

Условия за допустимост на разходите:  

т.6. Обосноваността на заявения за финансиране разход към датата на 

подаване на проектното предложение се преценява чрез представяне на 

най-малко три съпоставими независими оферти. В случай че разходът, 

за който се кандидатства не е включен в списък с референтни разходи на 

ДФЗ, то кандидатът следва да извърши пазарно проучване за 

гарантиране на пазарна цена на съответния актив/ услуга/ строителство. 



Пазарното проучване включва осигуряването на най-малко три 

съпоставими независими индикативни оферти в оригинал, които 

съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, 

датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна 

техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро 

с посочен ДДС. Индикативните ценови предложения се набират по 

изпратено запитване за индикативна оферта. Участниците на пазара, 

предлагащи офертите, следва да декларират, че са информирани, че 

нямат предимство пред останалите участници при провеждането на 

процедура за избор на изпълнител съгласно Постановление № 160 на МС 

от 01.07.2016 г., в случай, че са изпълнени условията на чл. 50, ал. 2 от 

Закона за управление на средствата от европейските структурни и 

инвестиционни фондове. Определянето на стойността на цената за 

разхода, за който се кандидатства за подпомагане се определя въз основа 

на критерия най-ниска предложена цена. 

7. В случаите по т. 6 оферентите, когато са местни лица, трябва да са 

вписани в Търговския регистър към Агенцията за вписване, а 

оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за 

правосубектност съгласно националното им законодателство. 

Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни 

лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на 

строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да 

извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни 

работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от 

Закона за Камарата на строителите.  

8. Кандидатите събират офертите по т. 6 чрез прилагане на принципа на 

пазарни консултации съгласно ЗОП, като публикуват на профила на 

купувача информация относно вида на инвестицията, която ще бъде 

заявена за финансиране, придружена от техническа спецификация с 

посочени минимални параметри или подробно описание на актива. 

Кандидатите определят подходящ срок за получаване на оферти, който 

не може да бъде по-кратък от 5 работни дни. 

9. В случаите по т. 8 кандидатите представят решение за определяне на 



стойността на разхода, за който кандидатстват, с включена обосновка за 

мотивите, обусловили избора му. 

10. В случай, че не са изпълнени условията на чл. 50, ал. 2 от 

ЗУСЕСИФ, т.е. кандидатът не е задължен да извърши оценка на 

офертите и да сключи договор по правилата на ПМС № 160 с публична 

покана, то кандидатът при получаване на индикативните оферти по 

настоящия ред, следва да извърши сравняване на предложенията и да 

сключи договор (предварителен/ окончателен) с избрания доставчик. 

Документите, които се прилагат на етап кандидатстване са 

описани в Раздел 24. Списък на документите, които се подават на 

етап кандидатстване и конкретно в т. 22 -26. 

 

 


