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Приложение 9 
 

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА  
НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ 

 

І. КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ ДА НЕ 

1. Проектното предложение е получено в срок   

2. Използван е правилният Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна 
финансова помощ, публикуван специално за съответната процедура за набиране 
на проектни предложения (Приложение 1) 

  

3. Попълнени са всички раздели на Формуляра за кандидатстване. Текстът на 
предложението е напечатан и е на български език 

  

4. Документите са окомплектовани отделно и надлежно   

5. Бюджетът (Приложение 2) е представен съгласно изисквания формат и e 
посочен в лева  

  

6. Източниците на финансиране (Приложение 3) са представени съгласно 
изискания формат, посочени са в лева, и са приложени (попълва се само при наличие 
на собствено съфинансиране) 

  

7. Формулярът за кандидатстване (Приложение 1), бюджетът (Приложение 2), 
очакваните източници на финансиране (Приложение 3) са представени и на 
електронен носител като отделни електронни файлове 

  

8. Приложен е документ за финансова идентификация по образец    
(Приложение 4), заверен от банката на кандидата 

  

9. Автобиографиите на екипа за организация и управление на проекта 
(Приложение 5) са попълнени и приложени 

  

10.1. Декларацията(ите) от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 10, ал. 1 
и 4 от ПМС № 121/31.05.2007 г. (Приложение 6) e/са попълненa/и, подписанa/и и 
приложена/и  

  

10.2. Декларацията(ите) от партньора(ите) (ако има такива) по чл. 10 от ПМС   
№ 121/31.05.2007 г. (Приложение 6 за партньори – СГО, Приложение 6А за 
партньори – структури на държавната администрация) е/са попълнена/и, 
подписана/и и приложена/и 

  

11.1. Декларацията от кандидата по чл. 14, ал. 2 т. 6 от ПМС № 121/31.05.2007 г. 
(Приложение 7) е попълнена, подписана и приложена 

  

11.2. Декларациите от партньора(ите) – СГО (ако има такива) по чл. 14, ал. 2 т. 6 
от ПМС № 121/31.05.2007 г. (Приложение 7) са попълнени, подписани и 
приложени 

  

12. Декларацията за партньорство (Приложение 8, ако е приложимо) е 
попълнена, подписана от кандидата и от всички партньори и е приложена 
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II. ПОДКРЕПЯЩИ ДОКУМЕНТИ КЪМ ПРОEКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ,  
КОИТО СЕ ПОДАВАТ КЪМ МОМЕНТА НА КАНДИДАТСТВАНЕ 

II. 1. ПОДКРЕПЯЩИ ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТА  ДА НЕ 

1. Копие от съдебното решение за регистрация   

3. Копие от удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния 
съд, с дата на издаване след датата на обявяване на настоящата процедура, 
заверено “Вярно с оригинала” от лицето, представляващо организацията, или от 
упълномощено от него лице 

  

5. Копия от счетоводен баланс и отчети, съгласно НСС № 9, за последната една 
година, заверени “Вярно с оригинала” от лицето, представляващо организацията, 
или от упълномощено от него лице (не е приложимо за регистрираните през 
2008 г. СГО) 

  

6. Копие от БУЛСТАТ/ЕИК    

7. Регистрация по ЗДДС, заверена “Вярно с оригинала” от лицето, 
представляващо организацията, или от упълномощено от него лице, или 
декларация за липса на регистрация по ЗДДС (Приложение 14) 

  

II. 2. ПОДКРЕПЯЩИ ДОКУМЕНТИ ОТ ПАРТНЬОРИТЕ – СГО  

(ако е приложимо) 

ДА НЕ 

1. Копие от съдебното решение за регистрация   

3. Копие от удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния 
съд, с дата на издаване след датата на обявяване на настоящата процедура, 
заверено “Вярно с оригинала” от лицето, представляващо организацията, или от 
упълномощено от него лице 

  

3. Копия от счетоводен баланс и отчети съгласно НСС № 9 за последната една 
година, заверени “Вярно с оригинала” от лицето, представляващо организацията, 
или от упълномощено от него лице (не е приложимо за регистрираните през 
2008 г. СГО) 

  

4. Копие от БУЛСТАТ/ЕИК   

5. Регистрация по ЗДДС, заверена “Вярно с оригинала”, от лицето, 
представляващо организацията, или от упълномощено от него лице, или 
декларация за липса на регистрация по ЗДДС (Приложение 14) 

  

II. 2. ПОДКРЕПЯЩИ ДОКУМЕНТИ ОТ ПАРТНЬОРИТЕ – СТРУКТУРИ 
НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ако е приложимо) 

ДА НЕ 

1. Копие от БУЛСТАТ/ЕИК   

2. Регистрация по ЗДДС или декларация за липса на регистрация по ЗДДС 
(Приложение 14) 

  

 
Забележка: Ако някои от критериите не се отнасят до проектното предложение, в графата 
“ ДА” се отбелязва “ не е приложимо”. Това няма да доведе до отпадане поради 
административно несъответствие. 


