
Код на ангажимента

Ръководител на одиторския екип

Одитор/и

Критерии за оценка на КИ 2:

Приложими вътрешни правила и процедури в УО:

Прегледани документи:

Коментари/Референции на установените отклонения

Да/Не/НП

Категория на критерия за оценка: 

Определете категорията (1, 2, 3 или 4) на съответния критерий за оценка като вземете под внимание процентното

отношение на установените отклонения спрямо броя на проверените единици от извадката (за критериите за

оценка, при които не се използва извадка се взимат под внимание броя на извършените проверки на

контрола/въпроси за проверка по съответния критерий за оценка и тяхната същественост) – използвайте таблица 2

от Глава VІ.Одит на системите към Наръчника за одит на средствата от ЕС 2014 – 2020 г.

1 1.1. Налична ли е информация за конкретната процедура за подбор на операции (подбор на проектни предложения/директно 

предоставяне) в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) (чл.26, ал.2 от ПМС № 162/2016 г.)?

1.2. Публикувана ли е посочената ИГРП  на електронната страница на програмата, Единния информационен портал и в ИСУН, в срок 

до 30 ноември на предходната година  (чл.26, ал.7 от ПМС № 162/2016 г.)?

1.3. Проектът на посочената ИГРП бил ли е съгласуван от Комитета за наблюдение на съответната програма (чл.14, ал.2, т.2 от 

ЗУСЕСИФ)?

Реф. към съответната ИГРП

2 При изменения в ИГРП във връзка с проверяваната процедура на подбор:

2.1. Измененията на ИГРП съгласувани ли са от Комитета за наблюдение по съответната оперативна програма в случаите, посочени в 

чл.26, ал.8 от ПМС № 162/2016 г.?

2.2. Измененията на ИГРП публикувани ли са на  електронната страница на съответната програма и Единния информационен портал 

(чл.26, ал.10 от ПМС № 162/2016 г.)?

3  3.1. Методологията и критериите за подбор на операции (за проверяваната процедура) одобрени ли са от КН (чл.14, ал.2, т.1 от 

ЗУСЕСИФ)?

3.2. Одобрените от КН методология и критерии за подбор на операции осигуряват ли: 

а. постигане на целите и резултатите по съответните приоритети, описани в одобрената от ЕК Оперативна програма?

б. недискриминация и прозрачност?

в. равенопоставеност между мъжете и жените, съгласно  чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013?

г. съобразявене с принципите за устойчиво развитие, съгласно чл. 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013? 

Да/Не/НП

Категория на критерия за оценка: 

Определете категорията (1, 2, 3 или 4) на съответния критерий за оценка като вземете под внимание процентното 

отношение на установените отклонения спрямо броя на проверените единици от извадката (за критериите за 

оценка, при които не се използва извадка се взимат под внимание броя на извършените проверки на 

контрола/въпроси за проверка по съответния критерий за оценка и тяхната същественост) – използвайте таблица 2 

от Глава VІ.Одит на системите към Наръчника за одит на средствата от ЕС 2014 – 2020 г.

Коментари/Референция

4 Проектите на Насоки за кандидатстване и/или проекта на друг документ по чл.26, ал.1 от ЗУСЕСИФ:

а. публикувани ли са на електронната страница на съответната програма и в ИСУН преди внасянето им за утвърждаване? 

б. осигурена ли е възможност за писмени възражения и предложения в срок не по-кратък от 1 седмица на заинтересованите лица?

(приложимо за процедури за подбор на проектни предложения)

(чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ)

5 Изпратени ли са проектите на Насоките за кандидатстване/др.документ по чл.26, ал.1 от ЗУСЕСИФ  за предложения и възражения на 

конкретните бенефициенти в срок не по-кратък от 1 седмица?

(приложимо за процедури за директно предоставяне)

(чл. 26, ал.5 от ЗУСЕСИФ)

6 Проектите на Насоки за кандидатстване и/или на друг документ по чл.26, ал.1 от ЗУСЕСИФ съгласувани ли са за съответствие с 

приложимите правила за държавни помощи с МФ, преди внасянето им за утвърждаване (чл. 26, ал. 3 от ЗУСЕСИФ)?

7 За проверяваната процедура за подбор на операции утвърдени ли са Насоки за кандидатстване и/или друг документ, които определят 

условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти (чл.26, ал.1 от ЗУСЕСИФ)? 

(чл. 26 от ЗУСЕСИФ, чл.5 от ПМС № 162/2016 г.)?

ОЩЕ въпроси относно съдържанието на Насоките/ др. документ  - въпроси №№ 29 - 33

8 Утвърдените Насоки за кандидатстване и/или друг документ по чл.26, ал.1 от ЗУСЕСИФ съобразени ли са с одобрените от КН

методология и критерии за подбор на операции?

9 Утвърдените Насоки за кандидатстване и/или друг документ по чл.26, ал.1 от ЗУСЕСИФ съдържат ли ясно описание на използваната

процедура за подбор и правата и задълженията на бенефициентите?

10 Насоките за кандидатстване и/или друг документ по чл.26, ал.1 от ЗУСЕСИФ определят ли:

1. допустимите категории разходи и максималните размери на разходите, ако има такива;

2. методът, приложим за определянето на разходите, и условията за изплащане на безвъзмездната финансова помощ и възстановимата 

помощ, когато за тях се прилагат формите по чл. 55, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗУСЕСИФ;

3. при проекти, които генерират приходи – методът, по който нетните приходи се приспадат от разходите за проекта;

4. специфичните условия, на които да отговорят разходите, за да се третират като допустими, включително условията, при които 

проектът се смята за осъществен извън програмния район.?

(чл. 59, ал. 2 от ЗУСЕСИФ)

11 В утвърдените Насоки за кандидатстване и/или друг документ по чл.26, ал.1 от ЗУСЕСИФ предвидена ли е процедура за задаване на

въпроси/получаване на допълнителна информация в съответствие с чл.26, ал.8 и 9 на ЗУСЕСИФ?

По проверяваната процедура УО спазил ли е срокът за съобщаване на разясненията - две седмици преди изтичане на срока за

кандидатстване (чл.26, ал.9 от ЗУСЕСИФ)?

(Да се реферира към документа, в който е утвърдена процедурата, от кога е в сила, спазена ли е, колко въпроса по тези насоки са

зададени, разясненията утвърдени ли са от РУО, публикувани ли са на интернет страницата на програмата, на Единния

информационен портал и в ИСУН и спазени ли са сроковете за даване на разяснения)

12 Спазени ли са мерките за публичност и информираност?

- Публикувани ли са утвърдените Насоки за кандидатстване и приложимите документи на електронната страница на съответната 

програма и в ИСУН?

- Публикувана ли е обявата за откриване на процедурата за подбор? (приложимо за процедури за подбор)

- Публикувана ли е поканата за участние в процедурата? (приложимо за процедури за директно предоставяне)

- Изпратени ли са Насоките за кандидатстване и приложимите документи, заедно с поканата за участие до конкретните бенефициенти? 

(приложимо за процедури за директно предоставяне)

(чл. 26, ал.6 от ЗУСЕСИФ)

13 В случай, че в публикуваната обява/изпратената покана срокът за подаване на проектни предложения е съкратен, налице ли са 

основанията по чл. 11, ал. 2 от ПМС № 162/2016 г.:

а. в обявата за откриване на процедурата е указана датата на откриване на следващата процедура за финансиране на същата дейност 

при същите условия за кандидатстване;

б. в рамките на календарната година е проведена или е прекратена друга процедура за финансиране на същата дейност при същите 

условия за кандидатстване.

14 14.1. В случаи на изменения след откриване на процедурата за подбор на утвърдените Насоките за кандидатстване и/или друг 

документ по чл.26, ал.1 от ЗУСЕСИФ,  спазени ли са условията на чл. 26, ал 7 от ЗУСЕСИФ:

а. налице са промени в правото на Европейския съюз и/или българското законодателство, в политиката наевропейско и/или 

национално ниво, основана на стратегически документ или в съответната програма, които налагат привеждане на документите в 

съответствие с тях;

б. за увеличаване на финансовия ресурс по процедурата;

в. за удължаване на срока за подаване на проектни предложения съгласно чл.11, ал.5, т.1-4 от ПМС № 162/2016 г.: 

- т.1. при изменение на документите по чл. 5, ал. 1, т. 1 на основанията, посочени в чл. 26, ал. 7, т. 1 и 2 ЗУСЕСИФ;

- т.2. когато в срок до три дни преди изтичането на срока по ал. 1 няма постъпили проектни предложения или всички проектни 

предложения са оттеглени;

- т.3. когато общият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по подадените в рамките на срока по ал. 1 проектни 

предложения е по-малък от бюджета на процедурата;

- т.4. когато с изменение на индикативната годишна работна програма се отменя обявяването на друга процедура за финансиране на 

същата дейност?

14.2. Утвърдените от ръководителя на УО промени в Насоките за кандидатстване/др.документ оповестени ли са при спазване на 

изискванията за публичност и информираност (описани във въпрос 12)?

15 Формулярите/Заявлението за кандидатстване съдържат ли всички задължителни елементи, както следва:

1. обща цел и специфични цели на проекта;

2. обосновка за съответствие на проекта с целите и приоритетите на конкретната процедура и на програмата;

3. индикативен план-график на дейностите по проекта;

4. описание на очакваните резултати, очакван ефект и обосновка за устойчивостта на резултатите от проекта;

5. бюджет на проекта и обосновка на заложените единични цени при формирането му;

6. декларация за наличие на друго финансиране по проекта, имащо характер на държавна помощ/минимална помощ, независимо от

източника или формата на помощта, когато по процедурата се предоставят държавни помощи/минимални помощи;

7. декларация за липса на двойно финансиране по проекта или на дейностите по проекта от държавния бюджет, бюджета на

Общността или друг финансов източник, когато безвъзмездната помощ не представлява държавна помощ.

Секция II - КO 2.2.) Поканите/обявите  за представяне на заявления трябва да бъдат публикувани, за да достигнат до всички 

възможни бенефициенти, и съдържат ясно описание на използваната процедура за подбор и правата и задълженията на 

бенефициентите

№

Въпрос
 № и дата на Проектното предложение/Заявлението за кандидатстване и бенефициент  

Секция I - КO 2.1.) Трябва да са изготвени подходящи процедури (selection procedures) и критерии за подбор, които:

а. гарантират, че операциите допринасят за постигането на конкретните цели и резултати по съответните приоритети;

б. са недискриминационни и прозрачни;

в. вземат предвид насърчаването на равенството между мъжете и жените и принципите на устойчиво развитие, така както са 

изложени в членове 7 и 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ/ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОПАДНАЛО В ИЗВАДКАТА

2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5 от Указанията на Комисията и държавите членки относно обща методология за оценяване на системите за управление 

и контрол в държавите членки (2014 – 2020 програмен период) EGESIF_14-0010-окончателен/18.12.2014 г. и глава VІ от Наръчника за одит 

на средствата от ЕС, програмен период 2014-2020 г. 



Да/Не/НП

Категория на критерия за оценка: 

Определете категорията (1, 2, 3 или 4) на съответния критерий за оценка като вземете под внимание процентното 

отношение на установените отклонения спрямо броя на проверените единици от извадката (за критериите за 

оценка, при които не се използва извадка се взимат под внимание броя на извършените проверки на 

контрола/въпроси за проверка по съответния критерий за оценка и тяхната същественост) – използвайте таблица 2 

от Глава VІ.Одит на системите към Наръчника за одит на средствата от ЕС 2014 – 2020 г.

Коментари/Референция
16 Проектното предложение подадено ли в съответствие с посочения в Насоките за кандидатстване/др.документ начин (електронно или 

на хартия) и срок? 

(- Когато се подава „на хартия“, системата генерира декларация и етикет за подаване, а самият регистрационен номер на 

проектното предложение се получава от съответния Управляващ орган, когато се подаде проектното предложение.

- Електронно подаването на проектното предложение се извършва чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване, 

като проектното предложение се подписва с КЕП на лицето, овластено да представлява кандидата. Преди подаването на 

проектното предложение, Формулярът за кандидатстване задължително се подписва с КЕП с отделна сигнатура (detached) от 

поне едно от лицата с право да представлява кандидата или упълномощено/оправомощено лице.

В случай че кандидатът се представлява заедно от няколко лица, формулярът се подписва с КЕП от всички от тях. В случай че 

КЕП е на упълномощено лице, то към проектното предложение следва да се прикачи сканирано нотариално заверено пълномощно 

(в секция 12 от Формуляра).)

Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg/, където е налично 

ръководство за работа със системата.

17 Регистрирано ли е проектното предложение?

(Посочете дата и час на регистриране на проектното предложение)

18 Уведомен ли е кандидатът, че проектното му предложение е регистрирано?

(При подадено проектно предложение чрез ИСУН от кандидат с квалифициран електронен подпис:

-Изпратено ли е на електронния адрес на потребителя уведомление за регистрация със съответния регистрационен номер

-Издадени ли са от системата входящ номер на проектното предложение, дата и час на подаване/получаване на документите. 

При подадено проектно предложение на хартиен носител от кандидат без електронен подпис: 

- Издаден ли е от системата код за подадения в ИСУН формуляр за кандидатстване(кодът се съдържа във файла с декларация и 

етикет,

-  Издадени ли са от системата документ с номер на проектното предложение и дата на подаването му (за такава дата се счита 

въведената от УО дата на регистрация на получените на хартия документи).)

19 Въведената в  ИСУН  информация за проектното предложение осигурява ли проследимост за етапите на оценяване и одобряване на 

проектното предложение? Съхранява ли се на хартиен носител (ако е приложимо)?

Да/Не/НП

Категория на критерия за оценка: 

Определете категорията (1, 2, 3 или 4) на съответния критерий за оценка като вземете под внимание процентното 

отношение на установените отклонения спрямо броя на проверените единици от извадката (за критериите за 

оценка, при които не се използва извадка се взимат под внимание броя на извършените проверки на 

контрола/въпроси за проверка по съответния критерий за оценка и тяхната същественост) – използвайте таблица 2 

от Глава VІ.Одит на системите към Наръчника за одит на средствата от ЕС 2014 – 2020 г.

Коментари/Референция

20 Въведена ли е в ИСУН оценителна сесия към съответната процедура и регистрирани ли са основните данни към нея?

21 Определен ли е съставът на оценителната комисия за оценка по процедурата в срок до 14 дни след изтичане на крайния срок за

подаване на проектните предложения (чл.33 от ЗУСЕСИФ, чл.12, ал.1 от ПМС № 162/2016 г.)?

22 Съставът на оценителната комисия включва ли председател без право на глас, секретар/и без право на глас, необходимия брой

оценители с право на глас (не по-малко от трима) и резервни членове (не по-малко от трима), съгласно чл. 12 от ПМС № 162/2016 г.?

Отговаря ли съставът на комисията на вътрешните правила за провеждане на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова

помощ по ОП?

В оценителната комисия включени ли са и помощник-оценители и наблюдатели  (чл. 15 от ПМС № 162/2016 г.)?

23 Всички лица от състава на комисията притежават ли необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на

възложените им задачи и съобразно спецификата на процедурата (чл. 16, ал.1 от ПМС № 162/2016 г.)?

Външните оценители (ако е приложимо) отговарят ли на условията на чл.13 от ПМС № 162/2016 г.?

24 Подписани ли са от председателя, секретаря и членовете на оценителната комисия, помощник-оценителите и наблюдателите

декларации по чл.16, ал.4 от ПМС № 162/2016 г. за:

- липса на конфликт на интереси по хипотезите на чл.16, ал.3 от ПМС № 162/2016 г.,

- добросъвестстно, обективно и безпристрастно изпълнение на задълженията и поверителност - по чл.16, ал.2 от ПМС № 162/2016 г.?

25 В хода на оценяването за лицата от оценителната комисия възникнали ли са обстоятелства по чл.16, ал.5 и 6 от ПМС № 162/2016 г.?

Ако да, предприети ли са от ръководителя на УО действия в съответствие с изискванията на чл. 16, ал.5-9 от ПМС № 162/2016 г.? 

26 Дадени ли са инструкции на комисията относно процедурата за оценяване? (опишете начина на инструктиране и документиране )

27 Отразени ли са в ИСУН данните за членовете на оценителната комисия и ролята им в процеса на оценяване?

28 Извършено ли е автоматично разпределение на оценители от системата? В случай на ръчно разпределение от страна на

председателя/секретаря на комисията, извършете проверка за въведена в системата аргументация за това.  

29 Оценителните листове съдържат ли посочените в Насоките за кандидатстване и/или друг документ по чл.26, ал.1 от ЗУСЕСИФ

критерии?

Въпросите в оценителните листове формулирани ли са ясно и разбираемо?

30 Оценителните листове съдържат ли секция за заключения по отношение на  допустимостта на проектното предложение?

31 Избраният метод за определяне на точки на етап техническа и финансова оценка подходящ ли е? 

(Да се коментира дали методиката съдържа ясни правила за определяне на броя точки по всеки показател)

32 Извършена ли е проверка дали избраната операция попада в обхвата на съответния фонд и дали е относима към дадена категория на

интервенция?

(Регламент 1303/2013 - чл. 96, параграф 2, ал.1, буква "б", подт. vi; Регламент за изпълнение № 215/2014, чл.8)

33 Извършена ли е проверка за липса на двойно финансиране и припокриване на дейности по проверяваното проектно предложение?

Посочете как е документирана извършена проверка.  

34 Оценяването и класирането на проектните предложения извършено ли е в срок до три месеца от назначаването на оценителната

комисия по чл. 12, ал 1 от ПМС № 162/2016 г., а в случаите по чл. 11, ал. 4 от ПМС № 162/2016 г. - до три месеца от крайния срок за

кандидатстване за всяко отделно производство? (чл.33, ал.2 и чл.44, ал.2 и 3 от ЗУСЕСИФ)

35 Проверката за административното съответствие и допустимост на проектното предложение извършена ли е в съответствие с

приложимите правила и потвърждаваме ли резултатите от нея? 

(Работен документ - повтаряне на административната оценка)

(чл. 18, ал. 1 от ПМС № 162/2016 г.)

За резултатите от АДМ.ОЦЕНКА - въпроси 48-51

36 Извършена ли е техническа и финансова оценка на проектното предложение от най-малко от двама членове на комисията независимо

един от друг?  (чл. 19, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г.)

37 При оценката използвани ли са одобрените критерии за подбор на операции и методика (чл. 19, ал. 1 от ПМС № 162/2016 г.)?

Не се допуска въвеждане на нови или изменение на критерии в хода на процедурата, с изключение на допустимите случаи на

изменение на насоките, регламентирани в чл. 26, ал.7 от ЗУСЕСИФ.

38 Потвърждаваме ли резултатите от техническата и финансова оценка?

(Работен документ - повтаряне на техническата и финансовата оценка)

39 1. Възложено ли е оценяване от трети оценител - член на комисията с право на глас, когато проектно предложение е оценено от двама

членове на комисията и между двете оценки има разлика от повече от 20 на сто от максималната възможна оценка, съгласно чл. 19,

ал. 3 от ПМС № 162/2016 г.? Окончателната оценка средноаритметично ли е от оценката на третия оценител и по-близката до

неговата от първите две оценки (окончателната оценка се оформя от оценката на третия оценител само в случаите, когато тя е

средноаритметично от оценките на другите двама)?

2. Възложено ли е оценяване от трети оценител - член на комисията с право на глас, когато проектното предложение е оценено от

двама членове на комисията и едната оценка е под минималната допустима оценка по процедурата, а другата оценка - над нея или

равна на нея, съгласно чл. 19, ал. 4 от ПМС № 162/2016 г.? Окончателната оценка средноаритметично ли е от оценката на третото

лице и сходната с неговата по отношение на праговете от първите две оценки?

40 Изискана ли е от оценителната комисия пояснителна информация от кандидатите при оценката на проектните предложения, като

срокът за представянето й не може да бъде по-кратък от една седмица (чл. 19, ал. 5 от ПМС № 162/2016 г.)? 

Спазено ли е изискването тази възможност да не води до подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на

принципите по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗУСЕСИФ?

41 Оценителната комисия намалила ли е служебно размера на БФП до максимално допустимия размер в случай, че при оценката на

конкретно проектно предложение е установила, че с финансовата помощ, за която се кандидатства, ще бъде надхвърлен прагът на

допустимите държавни или минимални помощи (чл. 19, ал. 6 от ПМС № 162/2016 г.)?

Спазено ли е изискването тази възможност да не води до подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на

принципите по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗУСЕСИФ?

Секция III - КO 2.3.) Всички получени заявления трябва да бъдат регистрирани 

(Заявленията се регистрират в момента на получаването им, доказателство за получаването се изпраща на всеки заявител и се 

поддържат данни за етапа на одобрение на всяко заявление.).

Секция IV - КО 2.4.)  Всички заявления или проекти следва да се оценяват в съответствие с приложимите критерии.

(Оценките следва да се прилагат последователно и недискриминативно; използваните критерии и оценки следва да бъдат в 

съответствие с тези,  одобрени от Комитета за наблюдение и посочените в поканата; трябва да бъде гарантирано, заявленията или 

проектите се оценяват от оценители, които  притежават необходимия опит и независимост.

 

Следва да е проверено дали: 

а. Избраната операция попада в обхвата на съответния фонд (съответните фондове) и може да бъде отнесена към дадена категория 

на интервенция;

б. Бенефициентът притежава административния, финансовия и оперативния капацитет да удовлетвори условията за осигуряване на 

финансиране;

в. Когато операцията е започнала преди подаването на заявление за финансиране, приложимото право, касаещо операцията, е било 

спазено;

г. Операциите, избрани да получат подкрепа, не включват дейности, които са били част от операция, която е била или е трябвало да 

бъде обект на процедура за възстановяване след преместване на производствена дейност извън програмния район.

Всички етапи на оценката трябва да са подходящо документирани.).



42 42.1. Извършила ли е оценителната комисия корекции в бюджета на проектното предложение, в случай че при оценката е установила

някоя от хипотезите по чл. 19, ал. 7 от ПМС № 162/2016 г. : 

-т. 1. наличие на недопустими дейности и/или разходи;

-т. 2. несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи; 

-т. 3. дублиране на разходи; 

-т. 4. неспазване на заложените в документите по чл. 5, ал. 1, т. 1 правила или ограничения по отношение на заложени процентни

съотношения/прагове на разходите; 

-т. 5. несъответствие с правилата за държавните или минималните помощи?

42.2. Преди извършване на корекциите по точки 2 и 3 по-горе, изискана ли е информация от кандидата и за предоставянето й

определен ли е срок, не по-малък от 5 дни?

42.3. Спазено ли е изискването на чл. 19, ал. 9 от ПМС № 162/2016 г. корекциите в бюджета да не водят до:

-т. 1 - увеличаване на размера или интензитета на БФП, предвидени в подаденото проектно предложение, 

-т. 2 - невъзможност за изпълнение на целите на проектна или на проектните дейности,

-т. 3 - подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗУСЕСИФ?

43 Уведомен ли е кандидатът за извършените корекции по чл. 19, ал. 6 и 7 от ПМС № 162/2016 г. с поканата за по чл.36, ал.2 от

ЗУСЕСИФ? 

44 Изготвен ли е оценителен доклад по чл.35 от ЗУСЕСИФ за резултатите от оценката с приложения към него и подписан ли е от

председателя, секретаря и всички членове на комисията?  

(чл. 20 от ПМС № 162/2016 г.)

45 Въведена и приложена ли е процедура, осигуряваща, че избраните да получат подкрепа операции не включват дейности, които са

били част от операция, която е била или е трябвало да бъде обект на процедура за възстановяване след преместване на

производствена дейност извън програмния район (ако е приложимо)?

46 Въведена и извършена ли е проверка, че дейностите по проектното продложение не са били завършени преди неговото подаване? За резултатите от ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА - въпроси 52-56

47 Елeкронното досие на проектните предложения/процедурата за селекция предоставя ли достатъчна одитна пътека (всички етапи на

оценката следва да са подходящо документирани)?

Секция V - КO 2.5.)  Решенията за приемане или отхвърляне на заявления или проекти трябва да бъдат взети от надлежно 

упълномощено лице в отговорния определен орган; резултатите трябва да бъдат съобщавани на кандидата в писмена форма 

в споразумение или решение (или съпоставим документ); причините за приемането или отхвърлянето на заявления да са 

изложени ясно.  Процедурата по обжалване и свързаните с нея решения следва да бъдат публикувани. Да/Не/НП

Категория на критерия за оценка: 

Определете категорията (1, 2, 3 или 4) на съответния критерий за оценка като вземете под внимание процентното 

отношение на установените отклонения спрямо броя на проверените единици от извадката (за критериите за 

оценка, при които не се използва извадка се взимат под внимание броя на извършените проверки на 

контрола/въпроси за проверка по съответния критерий за оценка и тяхната същественост) – използвайте таблица 2 

от Глава VІ.Одит на системите към Наръчника за одит на средствата от ЕС 2014 – 2020 г.

Коментари/Референция

48 При установена липса на документи/несъответствия с критериите за административното съответствие и допустимост, изискано ли е

писмено от кандидата да отстрани несъответствията и уведомен ли е, че неотстраняването им може да прекрати производството?

Определен ли е минимум 7-дневен срок за отстраняване на несъответствията? (чл. 34, ал.2 от ЗУСЕСИФ, чл. 18, ал.2 от ПМС №

162/2016 г.)

Уведомлението за нередовностите изпратено ли е до кандидата посредством ИСУН? (чл.26 от Наредбата за определяне на условията,

реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН) и за

провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН)

49 Публикуван ли е на интернет страницата на ОП и в ИСУН списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и

финансова оценка и основанията за недопускане, след  приключване на административната оценката?

Недопуснатите кандидати уведомени ли са по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс? 

(чл. 34, ал.1 от ЗУСЕСИФ, чл. 18, ал.3 от ПМС № 162/2016 г.)

50 В Насоките за кандидатстване и/или друг документ по чл.26, ал.1 от ЗУСЕСИФ съдържа ли се процедура за възражения срещу

включването на проектно предложение в списъка на недопуснатите до техническа и финансова оценка? (в резултат на проверката за

административно съответствие и допустимост) 

Процедурата съответства ли на изискванията на чл.18, ал.4-9 от ПМС № 162/2016 г.?

51 Предприети ли са адекватни действия по постъпилите в срок възражения на недопуснати до техническа и финансова оценка

кандидати?

Уведомен ли е съответният кандидат за резултатите от възражението си?

52 Издадено ли е решение от ръководителя на УО, в срок от 10 дни от получаването на оценителния доклад и приложените към него

документи, за:  

- одобрение на доклада, 

- връщане на доклада за провеждане на оценяването и класирането от етапа, където са допуснати нарушения, когато те са отстраними,

ИЛИ

- неодобрение на доклада - когато в процедурата са допуснати съществени нарушения?

(чл. 36, ал.1 от ЗУСЕСИФ)

53 Кандидатите от списъка към оценителния доклад с одобрени проектни предложения и от списъка с резервни проектни предложения

(за резервните предложения с осигурено финансиране при наличие на допълнителен финансов ресурс) поканени ли са да предоставят

в 10-дневен срок допълнителни документи - доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент (ако е приложимо)? (чл.36,

ал.2 ат ЗУСЕСИФ)

54 Кандидатът представил ли е необходимите документи в изискуемия 10-дневен срок?

Скючен ли е административен договор/заповед за предоставяне на БФП с кандидата в 14-дневен срок от одобряването на оценителния 

доклад/от предоставянето на поисканите документи? (чл.37, ал.1 от ЗУСЕСИФ)

55 Ръководителят на УО издал ли е мотивирано решение за отказ за БФП в 10-дневен срок от одобряване на оценителния доклад/от

изтичане на срока за предоставяне на допълнителни документи? (чл.38 от ЗУСЕСИФ) 

Отхвърленият кандидат уведомен ли е за горното решение? Моля посочете решението за отказ и датата на изпращането на кандидата.

56 Регламентирана ли е в Насоките за кандидатстване и/или друг документ по чл.26, ал.1 от ЗУСЕСИФ или вътрешни правила процедура

за уведомяване за резултатите от техническата и финансова оценка на кандидатите от списъка с резервните и от списъка на

отхвърлените проектни предложения? 

57 Постъпилите жалби срещу решения на ръководителя на УО по чл.34, ал.4 от ЗУСЕСИФ (отхвърляне на етап административна

оценка) и по чл.38 от ЗУСЕСИФ за отказ за предоставяне на БФП адекватно ли са процедирани към съда? 

58 В случай на прекратяване на процедурата за подбор/ директно предоставяне - спазени ли са условията на чл.36, ал.3 от ЗУСЕСИФ?

Решението за прекратяване обявено ли е и кандидатите уведомени ли са?


