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ПОКАНА
за участие на неправителствени организации в избора на представители на
неправителствения сектор в Комитета за наблюдение на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.
І.
Управляващият
орган
на
Оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентоспособността
на
българската
икономика”
2007-2013
г.
(ОП
„Конкурентоспособност”) кани желаещите неправителствени организации да участват в
избора на представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение (КН) на ОП
„Конкурентоспособност”.
Заявление за участие в избора могат да подават само неправителствени организации,
които са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като
организации за осъществяване на дейност в обществена полза в една или повече от следните
области (хоризонтални въпроси):
1. устойчиво развитие – предотвратяване замърсяването на водите, въздуха, почвите
опазване на биологичното разнообразие, насърчаване на енергийната ефективност и
използването на възобновяеми енергийни източници;
2. равни възможности – защита на правата на групи в неравностойно положение (на
база пол, възраст, религиозна или етническа принадлежност, заболяване или др.);
3. конкуренция – защита интересите на малките и средните предприятия и др.;
4. други области директно свързани с въздействието на ОП „Конкурентоспособност”.
В случаите по т.4, кандидатите трябва да обосноват наличието на пряка връзка между
областта, в която Неправителствената организация осъществява своята дейност и областите
на въздействие на ОП „Конкурентоспособност”.
ІІ. Изисквания към неправителствените организации:
1. да работят по един от посочените по-горе хоризонтални въпроси или да докажат,
че въпросът, по който работят, е директно свързан с областите на въздействие на
ОП „Конкурентоспособност”;
2. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като
организации, определени за извършване на общественополезна дейност;
3. да не членуват в: национално представените организации на работодателите,
работниците и служителите, признати от Министерски съвет по реда на Кодекса на
труда, регионалните съвети за развитие в районите за планиране или Националното
сдружение на общините в Република България, както и в национално-

представителните организации на и за хората с увреждания, представени в
Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.
Препоръки:
1. да представят писмени доказателства, че са номинирани/подкрепени от най-малко 10
(десет) неправителствени организации, действащи в рамките на същия хоризонтален
въпрос и са изразители на общото им становище;
2. да представят писмени доказателства, че работят по хоризонталния въпрос, по който
са номинирани, в продължение на най-малко 5 години (съдебна регистрация,
препоръки, публикации, участия в международни проекти, конференции и др.).

ІІІ. Изисквания към представителите на Неправителствените организации, номинирани
за участие:
1. да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление по Наказателния кодекс,
освен ако са реабилитирани;
2. да не са обект на конфликт на интереси с кандидати или бенефициенти по ОП
„Конкурентоспособност”.
Препоръка: да представят писмени доказателства, че работят по хоризонталния въпрос,
по който са номинирани, в продължение на най-малко 5 години (препоръки, публикации,
участия в международни проекти, конференции и др.).
ІV. Избраните представители на неправителствените организации участват в
работата на КН по един от следните начини:
А.
1. В случай че в някоя от областите по чл.8, ал.1 от Правилата и процедурата за избор на
представители на неправителствени организации за участие в заседанията на КН на
ОП „Конкурентоспособност” (ППИПНПО), са постъпили три или повече заявления и
посочените
представителите бъдат одобрени, в срок до 5 работни дни от
публикуването на списъка по чл.9 от ППИПНПО, номинираните представители
формират постоянна работна група;
2. Формираната работната група по т.1 излъчва председател и заместник-председател,
които да изразяват позицията на групата и да участват в заседанията на КН, като
наблюдатели с право на съвещателен глас;
3. В срок от 2 работни дни от избора по т.2, членовете на групата уведомяват писмено
Секретариата на КН.
Б. В случай, че в някоя от областите по чл.8, ал.1 от ППИПНПО, са постъпили по-малко
от три заявления, одобреният/те представители се назначават в КН, като наблюдател с право
на съвещателен глас и негов заместник , за съответната календарна година.
V. Начин на провеждане на избора – по документи.

VІ. Необходими документи за участие:
1. заявление по образец;
2. удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд по регистрация на
юридическото лице – в оригинал или заверено копие от кандидата;
3. удостоверение от Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за
общественополезна дейност към Министерство на правосъдието – в оригинал или
заверено копие от кандидата;
4. декларация за липса на обстоятелствата по чл.4, ал.1, т.1 и т.3 от ППИПНПО, от
Управителния орган на неправителствената организация, по образец;
5. нотариално заверено пълномощно от Управителния орган на неправителствената
организация, от което да е видна представителната власт, на номинирания
представител, за участие в провеждания избор;
6. декларация за липса на обстоятелствата по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ППИПНПО, от
номинирания представител, по образец;
7. декларация за информираност, от номинирания представител, по образец;
8. автобиография на номинирания представител по образец.
VІ. Място на подаване на документите:
гр. София, 1052
ул. „Славянска” № 8
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма,
На вниманието на: Главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“ и Ръководител на Управляващия орган на ОП
„Конкурентоспособност” – г-н Кирил Гератлиев
Всяка неправителствена организация има право да номинира само един представител за
участие в предстоящия избор.
Документите за участие се представят в едномесечен срок от публикуването на
настоящата покана на посочения адрес лично или чрез упълномощен представител
(Деловодство на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма), по пощата с
обратна разписка или чрез куриер. Документите трябва да бъдат в запечатан, непрозрачен
плик, с ненарушена цялост, върху който да бъде отбелязано: „За участие на
неправителствени организации в избора на представители на неправителствения сектор в
Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013” и следното предписание: “Да не се отваря преди
разглеждане от страна на комисията за избор”.
Документи, които са представени след изтичане на крайния срок за представянето им,
няма да бъдат разглеждани.

