
         Приложение № 1 
 
 

ТАРИФА 
по чл. 27, ал. 11 от Вътрешните правила за условията и реда за провеждане  

на конкурси за подбор на външни оценители за участие в Оценителни комисии за 
провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007 – 2013 за размера на възнагражденията на външни 

оценители/външни експерти за участие в комисия за оценка на проектни 
предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на  
българската икономика” 2007 – 2013 

 
 

 Дейност в оценителни процес Възнаграждение на 
външен 

оценител/външен 
експерт 

1. За участие в заседания на Оценителната комисия като 
оценител с право на глас по процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 
или 2 на ОП „Конкурентоспособност” 
 

 
Обща сума в размер 

на 360 лв. 

2.  За извършване оценка на едно проектно предложение на 
етап оценка на административното съответствие  
 

12 лв. 

3.  За извършване оценка на едно проектно предложение на 
етап оценка на допустимостта 
 

18 лв. 

4. За извършване оценка на едно проектно предложение на 
етап техническа и финансова оценка - по всички 
процедури по приоритетна ос 2 
 

 
 

30 лв. 

5.  За извършване оценка на едно проектно предложение на 
етап техническа и финансова оценка по всички 
процедури по приоритетна ос 1 
 

 
 

90 лв.1 

 
 

 

                                                 
1  Стойността на възнаграждението е определена с оглед спецификата на процедурите, обявявани по 
приоритетна  ос 1 на ОПК (насърчаване на развойната дейност и внедряването на иновации в 
предприятията;  защита на индустриалната собственост на българските предприятия и изследователски 
организации; развитие на благоприятна про-иновационна среда в подкрепа на бизнеса) и във връзка с 
необходимостта оценителите да притежават специални научни познания, както и да имат съответната 
компетентност относно нуждите на иновативните предприятия в страната,  процедурите за 
кандидатстване и регистрация на патенти и полезни модели пред компетентните национални и 
европейски органи, инкубирането на технологични предприятия и на технологичния трансфер към 
предприятията и др., и на базата на практики у нас и в Европа. 


