
ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”

Информация за оценката на процедурите по
Приоритетна ос 1 



Краен срок за подаване на проектните предложения по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и 
технологично развитие“до 19.00 ч. 28.02.2017 г. 

BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на 
центрове за върхови постижения“

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 
200 000 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова
помощ за конкретен проект:

 Компонент 1: „Мехатроника и чисти технологии“ 
70 000 000 лева 

 Компонент 2: „Информатика и информационни и 
комуникационни технологии“ 30 000 000 лева 

 Компонент 3: „Индустрия за здравословен живот и 
био-технологии“ 70 000 000 лева 

 Компонент 4: „Нови технологии в креативните и 
рекреативните индустрии“ 30 000 000 лева

BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на 
центрове за компетентност“ 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ:        
150 000 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова
помощ за конкретен проект:

 Компонент 1: „Мехатроника и чисти технологии“           
24 000 000 лева 

 Компонент 2: „Информатика и информационни и 
комуникационни технологии“13 500 000 лева 

 Компонент 3: „Индустрия за здравословен живот и био-
технологии“24 000 000 лева 

 Компонент 4: „Нови технологии в креативните и 
рекреативните индустрии“ 13 500 000 лева



ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”

Оценка на административното съответствие и допустимостта 

BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ (20.03 – 18.06.2017 г.)

 Брой проектни предложения, оценени на етап АСД – 11;

 Брой отхвърлени проектни предложения на етап АСД – 3

 Брой проектни предложения, допуснати до етап ТФО – 8;
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ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”

Оценка на административното съответствие и допустимостта

BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ (20.03 – 19.06.2017 г.)

 Брой проектни предложения, оценени на етап АСД – 33;

 Брой отхвърлени проектни предложения на етап АСД – 11;

 Брой проектни предложения, допуснати до етап ТФО – 22;
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Техническа и финансова оценка 
 Решение № 7970/ 22.06.2017 г. на Върховния административен съд за определяне на изпълнител по процедурата за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на оценители за извършване на оценка на проектни
предложения за изграждане и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност по 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. 
(ОП НОИР)“;

 Договор № Д03-108/03.08.2017 г. между Министерство на образованието и науката (МОН) и фирма Проджети Плант
СРЛ, Република Италия за извършване на оценка на проектни предложения за изграждане и развитие на центрове за 
върхови постижения (ЦВП) и центрове за компетентност (ЦК) по ОП НОИР 2014 – 2020г.;

 Встъпителна среща и обсъждане на задълженията по изпълнението на договора между Управляващия орган (УО) на 
ОП НОИР и Проджети Плант (03.08.2017 г.);

 Подготовка за извършване на Техническа и финансова оценка (ТФО):

- Заповед РД09-3689/21.08.2017 г. на Ръководителя на УО (РУО) за утвърждаване на “Правила за работа на 
комисиите за оценяване и класиране на проектни предложения по процедури чрез подбор на проекти
BG05M2OP001-1.001 и BG05M2OP001-1.002”;

- Заповеди на РУО за сформиране на оценителни комисии за ЦВП (№ РД 09-3691/21.08.2017 г.) и ЦК (№ РД 09-
3691/21.08.2017 г.) за извършване на ТФО;

- Встъпителна среща и обучение на членовете с право на глас/ без право на глас 21-22.08.2017 г. в гр. София.
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Техническа и финансова оценка по 

BG05M2OP001-1.001 и BG05M2OP001-1.002

- 22.08. – 21.10.2017 г. Работа по ТФО: Всяко проектно предложение е оценено от петима членове с право на глас, 
независими един от друг и според областта, в която съответните оценители имат експертиза, и двама помощник-
оценители без право на глас (един финансов експерт и един инженер), а окончателната (обща) оценка е 
средноаритметична от петте оценки;

- 21.10.2017 г. всички оценителни листи са приключени успешно в ИСУН 2020;

- 23.10.2017 г. проведени са заключителните заседания на двете оценителни комисии по процедури BG05M2OP001-
1.001 и BG05M2OP001-1.002 за обсъждане и подписване на оценителните доклади и приложенията към тях. В 
резултат от извършените оценки е направено класиране на одобрените проектни предложения по компоненти и 
списък на отхвърлените проектни предложения;

- 30.10.2017 г. оценителните доклади по двете процедури са предадени на Ръководителя на УО на ОП НОИР за 
одобряване, връщане или отхвърляне на докладите;

- На 17.11.2017 г. след осъществения предварителен контрол в рамките на Управляващия орган и на основание чл. 
36, ал. 1, т. 2 от ЗУСЕСИФ и с оглед намаляване на риска от налагане в бъдеще на финансови корекции, 
Ръководителят на УО върна оценителния доклад за отстраняване на допуснати пропуски в оценителния процес.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Цветан Спасов, председател на Комисия за оценка 

по процедура BG05M2OP001-1.002
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