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УКАЗАНИЯ  

за участие в процедура за избор на асоциирани партньори във връзка с проект в 

рамките на грантова схема BG05M2ОP001-1.001 ”Изграждане и развитие на 

Центрове за върхови постижения”, финансирана по оперативна програма “Наука и 

образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. 

 

 

1. Въведение  

 

Университетът по хранителни технологии – гр. Пловдив (УХТ) в партньорство с 

Аграрен университет – Пловдив, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” и 

Медицински университет - Пловдив планира да кандидатства по процедура чрез подбор на 

проектни предложения BG05M2ОP001-1.001 ”Изграждане и развитие на Центрове за 

върхови постижения”, финансирана по оперативна програма “Наука и образование за 

интелигентен растеж” 2014-2020 г., приоритетна ос: 1 „Научни изследвания и 

технологично развитие“. Центърът за върхови постижения (ЦВП) представлява: „научен 

комплекс на най-високо ниво, в който се провеждат научни изследвания в съответствие с 

най-добрите световни стандарти и практики. Работата на ЦВП ще бъде оценявана по 

отношение на качеството, количеството и въздействието на неговата научна продукция 

(например изданията, попадащи в първите 10% на научните публикации в списания в 

съответната научна област). Този комплекс трябва да има критична маса от учени на 

високо ниво, добре дефинирана организационна структура и собствена програма за научни 

изследвания“. 

Дейностите по процедурата ще водят до развитие на върхови и пазарно 

ориентирани научни изследвания в тематичните области на Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация
1
 (ИСИС), като настоящият ЦВП с водещ партньор УХТ ще 

бъде реализиран по Компонент 3: „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ от 

ИСИС. 

Според условията за кандидатстване, допустими по настоящата процедура за 

подбор на проекти са следните кандидати: научноизследователски институти, висши 

училища и/или техни основни звена, Българската академия на науките и 

Селскостопанската академия. Допустимите кандидати могат да кандидатстват в 

обединение както с други кандидати от посочените по-горе, така и със следните 

партньори: съществуващи Центрове за върхови постижения, други публични и частни 

“научни организации” (съгласно §1, т.1 от Допълнителната разпоредба към Закона за 

насърчаване на научните изследвания), юридически лица с нестопанска цел (ако са 

регистрирани като “научни организации”) и/или иновационни клъстери. 

В допълнение към кандидатите и партньорите, описани по-горе, в изпълнението на 

проекта може да участват и т.нар. “асоциирани партньори”. По смисъла на § 1, т. 1 от 

ПМС №162/2016 г.
2
 "Асоциирани партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова 

помощ" са всички физически и юридически лица и техни обединения, които са 

заинтересовани от реализирането на проекта и участват в изпълнението на дейностите по 

него, но не разходват средства от безвъзмездната финансова помощ. 

В рамките на настоящата процедура, между представените предложения, УХТ и 

партньорите му ще изберат до 10 асоциирани партньори от всяка една от следните 

категории: 

                                                 
1
https://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-

balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-287.html  
2
http://www.eufunds.bg/images/16P162.pdf  

https://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-287.html
https://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-287.html
http://www.eufunds.bg/images/16P162.pdf


2 

 

 Научноизследователски организации 

 Бизнес организации (предприятия) 

 Общински администрации 

 

Класирането на асоциираните партньори ще бъде извършено в низходящ ред, в 

зависимост от получените точки (вж. т. 4. Критерии и методика за оценка).  

 

2. Асоциирани партньори 

 

Допустими асоциирани партньори по настоящата процедура са юридически лица, 

подпомагащи изпълнението на проекта. Те следва да са избрани вследствие на открита, 

прозрачна и недискриминационна процедура, в която да има възможност да участва всеки 

един заинтересован икономически оператор. Разходите, направени от асоциираните 

партньори, са недопустими за възстановяване по оперативната програма. Не е 

задължително асоциираните партньори да бъдат допустими бенефициенти по 

оперативната програма или кандидати/партньори по настоящата процедура.  

При включване на общини като асоциирани партньори по настоящата процедура, 

кандидатът следва да представи като част от документите за кандидатстване писмо за 

подкрепа при реализацията на проекта от съответната община, на чиято територия ще се 

извършват проектни дейности.  

Асоциираните партньори следва да бъдат избрани чрез безусловна открита, 

прозрачна и недискриминационна процедура от кандидатите, при поставяне на ясни 

критерии за тяхното включване. Асоциираните партньори могат да бъдат включвани по 

време на целия срок на изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ. 

Кандидатът следва да осигури публичен достъп до поканата за набиране на асоциирани 

партньори и критериите за подбор в най-малко два публични източника. В процеса на 

оценка ще бъдат оценявани единствено асоциирани партньори, които са избрани чрез 

безусловна открита, прозрачна и недискриминационна процедура и с които кандидатът 

има подписана декларация за партньорство със срок от не по-малко пет години.  

Недопустими са асоциирани партньори, които са:  

a) Член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава 

длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, който е 

свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона 

за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководителя на 

Управляващия орган на оперативна програма “Наука и образование за 

интелигентен растеж” 2014-2020 г. 

b) Попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси.  

 

В тази връзка, асоциираните партньори следва да представят Декларация за липса 

на конфликт на интереси (Приложение IIa), попълнена и подписана от всички лица с право 

да представляват партньора (независимо от това дали го представляват заедно и/или 

поотделно и/или по друг начин).  

Асоциираните партньори могат да участват съвместно с кандидата в подготовката 

и/или техническото изпълнение на проекта, или на предварително заявени в Проектната 

обосновка дейности от проекта. Асоциираните партньори и кандидатът/водещият партньор 

попълват декларация за партньорство (Приложение IIIa), в която конкретизират съвместно 

осъществяваните дейности.  
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Асоциираните партньори НЕ МОГАТ да получат преференциален достъп при по-

изгодни условия до научно-изследователската инфраструктура и резултатите от научните 

изследвания.  

 

3. Минимални изисквания към кандидатите за асоциирани партньори  

 

За да може дадена организация да кандидатства по настоящата процедура, тя следва 

да отговаря на следните минимални изисквания, в зависимост от типа асоцииран партньор. 

 

3.1. Научноизследователски организации  

 

Всеки кандидат следва да покрива средните минимални изисквания: 

 Да бъде организация, регистрирана в България, в друга страна от Европейския 

съюз, в държава от Европейското икономическо пространство (Исландия, 

Лихтенщайн, Норвегия) или в Швейцария 

 Да извършва своята научноизследователска дейност в сферата на „Индустрията 

за здравословен живот и биотехнологии“, съгласно ИСИС: 

 Методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до 

крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти 

(вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни 

продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични 

средства и продукти) 

 Производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, 

„космически“ храни) 

 Производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и 

дентална диагностика и терапия и/или участие в наднационалната 

производствена верига 

 Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и 

лекарствени форми и средства 

 Медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за 

персонализация (не масов, а персонален туризъм) 

 Нано-технологии в услуга на медицината 

 Био-технологии с пряко приложение за здравословния начин на живот 

 „Сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в 

устойчивото ползване на речни и морски ресурси 

 Производство на инсталации за добиване на екологично чиста 

електроенергия и промишлена вода 

 Зелена икономика 

 

 Да покрива дефиницията за една от следните организации: 

 Научноизследователски институт: институт или академично специализирано 

звено на Българската академия на науките и/или Селскостопанската 

академия и/или изследователски институт по смисъла на чл. 60 от Закона за 

администрацията 

 Висше училище и/или негово основно звено по смисъла на чл. 25, ал. 2 от 

Закона за висшето образование 

 Съществуващ Център за върхови постижения 

 Публична или частна научна организация (съгласно §1, т.1 от 

Допълнителната разпоредба към Закона за насърчаване на научните 
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изследвания, “научна организация” е юридическо лице, което извършва 

научни изследвания в съответствие с действащото законодателство) 

 Юридическо лице с нестопанска цел
3
 

 Иновационен клъстер
4
 

 

Ако организацията е чуждестранно юридическо лице, следва да влиза в една от 

горните категории съгласно законодателството на държавата, в която е установено. 

 

3.2. Бизнес организации (предприятия) 

 

Всеки кандидат трябва да покрива средните минимални изисквания: 

 Да бъде организация, регистрирана в България, в друга страна от Европейския 

съюз, в държава от Европейското икономическо пространство (Исландия, 

Лихтенщайн, Норвегия) или в Швейцария 

 Да работи в сферата на „Индустрията за здравословен живот и биотехнологии“, 

съгласно ИСИС 

 Да покрива дефиницията за една от следните организации: 

 Микро-, малко, средно или голямо предприятие според Закона за малките и 

средните предприятия, регистрирано по Търговския закон или Закона за 

кооперациите (или според еквивалентното национално законодателство, ако 

е установена в чужбина), имащо самостоятелна правосубектност  

 Юридическо лице с нестопанска цел 

 

3.3. Общински администрации  

 

Всеки кандидат трябва да покрива средните минимални изисквания: 

 Да бъде общинска администрация според Закона за местното самоуправление и 

местната администрация 

 

В случай, че някой от кандидатите за асоцииран партньор не покрива минималните 

изисквания, посочени по-горе, той няма да бъде допуснат до оценка. 

 

4. Критерии и методика за оценка 

 

Настоящата методика съдържа указания за извършване на оценка по всеки 

критерий и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за 

относителната тежест, която се дава на всеки от критериите. Методиката се прилага по 

отношение на всички допуснати до оценка оферти. 

 

                                                 
3
При условие, че предмета на основната дейност, за която е регистрирано, е в съответствие с дефиницията за 

организация за научни изследвания и разпространение на знания по т. 15, буква бб от Рамката за държавна 

помощ за научни изследвания, развитие и иновации. Всяко юридическо лице, включено в юридическото 

лице с нестопанска цел следва да бъде научна организация по смисъла на т. §1, т.1 от Допълнителната 

разпоредба към Закона за насърчаване на научните изследвания. 
4
Структура или организирана група от независими страни (напр. новосъздадени иновационни предприятия, 

малки, средни и големи предприятия, както и организации за научни изследвания и разпространение на 

знания, организации с нестопанска цел и други свързани икономически субекти), създадена с цел да се 

стимулират иновационните дейности чрез съвместно използване на съоръжения и обмен на познания и опит 

и чрез ефективен принос за трансфера на знания, изграждането на мрежи, разпространението на информация 

и сътрудничеството между предприятията и други организации в клъстера.   
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4.1. Критерии за оценка на капацитета за научни изследвания и иновации на 

асоциираните партньори - научноизследователски организации 

 

Критерии Точки 

1. Публикации в научни списания и книги, реферирани в SCOPUS и 

WoS, за последните 5 години (2011-2015 г.) (НИРД1) 

Максимум: 30 

точки 

Над 250 публикации 30 

Между 125 и 250 публикации 20 

Между 100 и 124 публикации 10 

Между 50 и 99 публикации 5 

Между 1 и 49 публикации 1 

Без публикации 0 

2. Процент (%) на често цитираните публикации през последните пет 

години (2011-2015 г.) - публикации, попадащи в най-цитираните 1% 

публикации в съответната научна област според Essential Science 

Indicators (Основните научни индикатори) в Web of Science (НИРД2) 

Максимум: 30 

точки 

Над 1,5% често цитирани публикации 30 

Между 1,0% и 1,5% често цитирани публикации 20 

Между 0,51 и 0,99% често цитирани публикации 10 

Между 0,3% и 0,5% често цитирани публикации 5 

Под 0,3% често цитирани публикации 1 

Без често цитирани публикации 0 

3. Брой грантове от ЕRC (Европейски съвет за научни изследвания) 

(НИРД3) 

Максимум: 20 

точки 

Над 2 гранта от ERC 20 

2 гранта от ERC 10 

1 грант от ERC 5 

0 гранта на ЕRC 0 

4. Координаторски позиции в проекти по  рамкови програми на ЕС 

(РП7) или „Хоризонт 2020“(НИРД4) 

Максимум: 20 

точки 

Над 5 координаторски позиции 20 

5 координаторски позиции 10 

4 координаторски позиции 5 

3 координаторски позиции 1 

Под 3 координаторски позиции 0 

МАКСИМУМ ТОЧКИ (НИРД1+НИРД2+НИРД3+НИРД4) 100 

 

4.2. Критерии за оценка на капацитета за научни изследвания и иновации на 

асоциираните партньори - бизнес организации  

 

Критерии Точки 

1. Инвестиции в съответната проектна сфера през последните пет 

години (2011-2015 г.) (БО1) 

Максимум: 40 

точки 

За последните 5 години партньорът е инвестирал >5,00% от приходите си в 

научноизследователска и развойна дейност 

40 

За последните 5 години партньорът е инвестирал от 4,01% до 5,00% от 

приходите си в научноизследователска и развойна дейност 

30 

За последните 5 години партньорът е инвестирал от 3,51% до 4,00% от 

приходите си в научноизследователска и развойна дейност 

20 

За последните 5 години партньорът е инвестирал от 3,00% до 3,50% от 

приходите си в научноизследователска и развойна дейност 

10 

За последните 5 години партньорът е инвестирал по-малко от 3,00% от 0 
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Критерии Точки 

приходите си в научноизследователски и развойни дейности 

2. Наличие на стратегия за иновации, включително съществуване на 

политика и правила относно интелектуалната собственост (БО2) 

Максимум: 30 

точки 

Партньорът има разработена стратегия за иновации, политика и правила 

относно интелектуалната собственост 

30 

Партньорът няма разработена стратегия за иновации, политика и правила 

относно интелектуалната собственост 

0 

3. Участие в текущи и/или приключили иновационни проекти 

(национални и европейски) през последните пет години (2011-2015 г.) 

(БО3) 

Максимум: 30 

точки 

Партньорът е участвал в повече от 5 научноизследователски и/или 

иновационни проекта с публични научноизследователски 

организации/университети. 

30 

Партньорът е участвал в 5 научноизследователски и/или иновационни 

проекта с публични научноизследователски организации/университети. 

25 

Партньорът е участвал в 4 научноизследователски и/или иновационни 

проекта с публични научноизследователски организации/университети. 

20 

Партньорът е участвал в 3 научноизследователски и/или иновационни 

проекта с публични научноизследователски организации/университети. 

15 

Партньорът е участвал в 2 научноизследователски и/или иновационни 

проекта с публични научноизследователски организации/университети. 

10 

Партньорът е участвал в 1 научноизследователски и/или иновационен 

проект с публични научноизследователски организации/университети. 

5 

Партньорът не е участвал в научноизследователски и/или иновационен 

проект с публични научноизследователски организации/университети 

0 

МАКСИМУМ ТОЧКИ (БО1+БО2+БО3) 100 

 

4.3. Критерии за оценка на капацитета на асоциираните партньори - общински 

администрации 
 

Критерии Точки 

1. Участие в приключили научноизследователски или 

инфраструктурни проекти (с национално или европейско финансиране) 

през последните пет години (2011-2015 г.) (ОА1) 

Максимум: 50 

точки 

Партньорът е участвал в реализацията на 1 или повече 

научноизследователски или инфраструктурни проекти 

50 

Партньорът не е участвал в реализацията на нито един 

научноизследователски или инфраструктурен проект 

0 

2. Регистрирани научноизследователски организации или фирми в 

тематична област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ 

от ИСИС (ОА2) 

Максимум: 50 

точки 

На територията на общината има над 10 регистрирани научно-

изследователски организации или фирми в тази тематична област 

50 

На територията на общината има между 5 и 10 регистрирани научно-

изследователски организации или фирми в тази тематична област 

35 

На територията на общината има между 1 и 4 регистрирани научно-

изследователски организации или фирми в тази тематична област 

15 

На територията на общината няма регистрирани научно-изследователски 

организации или фирми в тази тематична област 

0 

МАКСИМУМ ТОЧКИ (ОА1+ОА2) 100 
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Комплексната оценка (КО) на всеки един от асоциираните партньори се изчислява 

за всеки отделен участник по следния начин: 

 

 Научноизследователски организации 

 

КОНИРД = НИРД1 + НИРД2 + НИРД3 + НИРД4 
 

 Бизнес организации  

 

КОБО = БО1 + БО2 + БО3 

 

 Общински администрации 

 

КООО = ОА1 + ОА2  
 

Класирането ще бъде извършено в низходящ ред, в зависимост от получените 

точки. Между представените предложения, УХТ и партньорите му ще изберат до 10 

асоциирани партньори от всяка една категория.  

 

5. Доказателства, които следва да се представят от асоциираните партньори 

във връзка с критериите за оценка 

 

Във връзка с покриването на критериите за оценка, всеки от кандидатите за 

асоциирани партньори следва да представи следните доказателства. 

 

5.1. Асоциирани партньори – научноизследователски организации 

 

1. Списък, съдържащ обективно проверима информация относно публикациите на 

членовете на асоциирания партньор в научни списания и книги, реферирани в 

SCOPUS
5
 или Web of Science (WoS

6
), през последните 5 години (2011-2015 г.). 

 

Представя се общ списък, подреден по фамилията на първия автор в азбучен 

ред, а след това на следващите автори. Списъкът следва да съдържа: 

 Авторите на публикацията, като имената на съответните членове на 

научноизследователския екип са удебелени 

 Заглавие на публикацията 

 Наименование на научното списание/книга, година, том, начална и крайна 

страница на публикацията 

 Научна област на публикацията, свързана с тематична област на ИСИС 

Индустрия за здравословен живот и биотехнологии 

 Интернет връзка към реферирането на публикацията в SCOPUS или WoS 

 

2. Извадка от графика/таблица и/или друга информация в Web of Science, 

удостоверяваща процента от публикациите на асоциирания партньор/членовете 

на неговия научен екип през последните 5 години (2011-2015 г.), попадащи в 

                                                 
5
 https://www.scopus.com/home.uri  

6
 

http://login.webofknowledge.com/error/Error?PathInfo=%2F&Alias=WOK5&Domain=.webofknowledge.com&Src

=IP&RouterURL=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F&Error=IPError  

https://www.scopus.com/home.uri
http://login.webofknowledge.com/error/Error?PathInfo=%2F&Alias=WOK5&Domain=.webofknowledge.com&Src=IP&RouterURL=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F&Error=IPError
http://login.webofknowledge.com/error/Error?PathInfo=%2F&Alias=WOK5&Domain=.webofknowledge.com&Src=IP&RouterURL=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F&Error=IPError
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най-цитираните 1% публикации в съответната научна област според  Essential 

Science Indicators (Основните научни индикатори) в Web of Sciencе. 

 

3. Копия от договори за получено финансиране от Европейския съвет за научни 

изследвания (European Research Council
7
) - заверени на всяка страница с подпис, 

печат и текста “Вярно с оригинала”. 

 

4. Копия от договори за финансиране на проекти по Рамковите програми на ЕС и 

Хоризонт 2020, удостоверяващи че асоциираният партньор е изпълнявал 

функциите на координатор (координатор на целия проект; функциите на 

национален координатор няма да бъдат взети предвид) - заверени на всяка 

страница с подпис, печат и текста “Вярно с оригинала”. 

 

5.2. Асоциирани партньори - бизнес организации  

 

1. Справка за научноизследователска и развойна дейност за 2011 г., 2012 г., 2013 

г., 2014 г. и 2015 г.
8
 (съобразно броя приключили финансови години от 

създаването на предприятието) - заверена на всяка страница с подпис, печат и 

текста “Вярно с оригинала”. 

 

Вземат се предвид разходите, посочени на ред „Разходи за НИРД - общо 

(110+120)”, код 100 за съответната научна област/области= 

 

2. Отчет за приходите и разходите за 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г. 

(съобразно броя приключили финансови години от създаването на 

предприятието) - заверени на всяка страница с подпис, печат и текста “Вярно с 

оригинала”. 

 

Вземат се предвид приходите, посочени на ред “Общо за група I”, код 15000. 

 

3. Стратегия за иновации, политика и правила относно интелектуалната 

собственост. 

 

4. Копия от договори за научноизследователски или иновационни проекти, 

осъществени съвместно с научноизследователски организации (заверени на 

всяка страница с подпис, печат и текста “Вярно с оригинала”). 

 

5.3. Асоциирани партньори - общински администрации 

 

1. Списък с приключилите научноизследователски или инфраструктурни проекти 

(с национално или европейско финансиране) през последните пет години (2011-

2015 г.). Списъкът следва да съдържа: 

 Наименование на проекта 

 Период на изпълнение (от месец/година до месец/година) 

                                                 
7
 https://erc.europa.eu  

8
 Посоченият документ е част от Годишния отчет за дейността на кандидата. Съгласно чл. 92, ал. З, чл. 219, 

ал. 4, чл. 252, ал. 2, чл. 259, ал. З от ЗКПО и чл. 51 от ЗДДФЛ, юридическите и физическите лица заедно с 

годишната данъчна декларация подават и Годишен отчет за дейността (в сила от 01.01.2010 г.). 

 

https://erc.europa.eu/
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 Общ бюджет на проекта и източник на финансиране 

 Кратко описание на проекта  

 

2. Списък с регистрираните на територията на общината научноизследователски 

организации или фирми в тематична област „Индустрия за здравословен живот 

и биотехнологии“ от ИСИС. Списъкът следва да съдържа: 

 Наименование на научноизследователската организация или фирмата 

 ЕИК/БУЛСТАТ 

 Кратко описание на дейността на научноизследователската организация или 

фирмата 
 

ВАЖНО!!!: В случай, че съответният кандидат бъде одобрен за участие в проекта 

като асоцииран партньор, от него ще се изиска извършването на превод от “заклет” 

преводач на посочените по-горе документи от/на английски/български език. 

 

6. Документи, които следва да попълнят асоциираните партньори за участие в 

процедурата 

 

Във връзка с участието си в процедурата, кандидатите следва да представят 

следните документи: 

 

1. Заявление  

 

Всеки кандидат за участие в процедурата по избор на асоциирани партньори следва 

да попълни Заявление (Образец I) заедно с доказателствата във връзка с покриването на 

критериите за оценка.  

 

2. Декларация за липса на конфликт на интереси, попълнена по образец 

(Приложение IIа).  

 

С декларацията се удостоверява, че асоциираният партньор не е: 

 Член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава 

длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, който е 

свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона 

за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководителя на 

управляващия орган на оперативна програма “Наука и образование за 

интелигентен растеж” 2014-2020 г. 

 Попада в случаите по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

 

Декларацията се попълва и се подписва от всички лица, с право да представляват 

асоциирания партньор (независимо от това дали заедно и/или поотделно и/или по 

друг начин). 

 

След провеждането на процедурата, избраните асоциирани партньори следва 

да подпишат: 

 

3. Декларация относно съвместно осъществяваните дейности с асоциирани 

партньори (Приложение IIIа).   
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Декларацията се подписва и попълва от лице с право да представлява асоциирания 

партньор. В случаите, когато асоциираният партньор се представлява заедно от 

няколко физически лица, се попълват данните от всяко от тях или от този от тях, 

който е упълномощен за това с нотариално заверено пълномощно.  

 

Само за асоциирани партньори – общински администрации: 

 

4. Писмо за подкрепа при реализацията на проекта от съответната община, на 

чиято територия ще се извършват проектни дейности.  

 

7. График за провеждане на процедурата 

 

Процедурата за избор на асоциирани партньори ще бъде проведена по следния 

график: 

 

№ Дейност Срок 

1 Обявяване на процедурата в най-малко два публични 

източника 

до 16 ноември 2016 г. 

2 Срок за подаване на искания за разяснения от страна 

на кандидатите 

до 30 ноември 2016 г. 

3 Срок за даване на отговор на разясненията до 5 декември 2016 г. 

4 Краен срок за подаване на заявления за участие в 

процедурата 

до 12 декември 2016 г., 

17:00 ч. 

5 Избор и уведомление на избраните за асоциирани 

партньори 

до 20 декември 2016 г. 

6 Подписване на декларация за партньорство между 

УХТ и избраните асоциирани партньори 

до 30 декември 2016 г. 

 

Процедурата е с краен срок за подаване на документи за кандидатстване до 12 

декември 2016 г. (17:00 ч.), като документите се подават на хартиен носител и в 

електронен формат на следния адрес: 

Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив 

бул. “Марица” №26 

гр. Пловдив 4000 

На вниманието на: проф. дтн Николай Менков – Зам. ректор 

 

Върху плика следва да бъде посочено наименованието на кандидата, както и 

следния текст: 

 Процедура за избор на асоциирани партньори във връзка с проект в 

рамките на грантова схема BG05M2ОP001-1.001 ”Изграждане и развитие на 

Центрове за върхови постижения”, финансирана по оперативна програма 

“Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. 
 

След разглеждане на документите и на база на прилагането на методиката за 

оценка, Университетът по хранителни технологии ще се свърже с избраните за асоциирани 

партньори на посочените от тях електронни адреси и/или телефони за контакт. 

Въпроси във връзка с процедурата може да бъдат задавани на следния е-мейл адрес: 

vicerector_inter@uft-plovdiv.bg   

mailto:vicerector_inter@uft-plovdiv.bg

