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З А П О В Е Д 

№ РД-16-416/ 13.03.2013г. 
 

На основание чл. 30, ал.1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерството на 

икономиката, енергетиката и туризма (приет с ПМС № 268/12.11.2009 г., обн., ДВ, бр. 93/2009 

г., посл.изм. и доп. бр. 62/2012 г.), чл. 14, ал. 8, т. 1 от ПМС №121 от 31.05.2007 г. за 

определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните 

програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз 

(обн., ДВ, бр. 45 от 8.06.2007 г., посл. изм. и доп., бр. 60/2012 г.), § 1, т. 8 от допълнителната 

разпоредба на ПМС № 182 от 21.07.2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на 

Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 62/2006 г., 

посл. изм., бр. 97/2011 г.), РМС № 965 от 16.12.2005 г. в съответствие с чл. 60 от Регламент 

(EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година относно определянето на общи 

разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и 

Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999, т.6. от Заповед № РД-16-

1235/09.11.2011 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и 

ръководител на Управляващия орган, Заповед № РД-16-586/14.05.2012 г., допълнена със 

Заповед № РД-16-773/18.06.2012 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, 

във връзка със структурната промяна, регламентирана в ПМС № 80 от 23 април 2012 г. за 

изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, съгласно която 

функциите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в 

качеството й на междинно звено по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, се поемат от Главна дирекция 

„Европейски фондове за конкурентоспособност“ 

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

 

 
І. Одобрявам Оперативни ръководства за изпълнение, както следва: 

1. На Заповед за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-

16-1816/ 21.12.2012г. на Главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ и Ръководител на Договарящия орган относно процедура BG161PO003-

2.3.03: „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия“, Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. 
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2. На Договор № BG161PO003-1.2.05-0001-С0001 от 10.01.2013г. за безвъзмездна 

финансова помощ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна помощ 

BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк“. 

II. Настоящите Оперативни ръководства за изпълнение на проектите по процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-2.3.03: „Изграждане 

на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ и процедура на директно предоставяне 

на безвъзмездна помощ BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк“ да се 

публикуват на интернет страницата на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013;. 

III. Настоящата заповед влиза в сила от датата на утвърждаването й. 

IV. Контролът по изпълнението на заповедта се осъществява от ресорния заместник 

главен директор в Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”.  

Настоящата заповед да се доведе до знанието на служителите на Главна дирекция 

„Европейски фондове за конкурентоспособност” за сведение и изпълнение.  

 

Приложение № 1 - Оперативно ръководство за изпълнение на Заповед за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-16-1816/ 21.12.2012г. на Главния 
директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и Ръководител 
на Договарящия орган относно процедура BG161PO003-2.3.03: „Изграждане на междусистемна 
газова връзка България – Сърбия“.  

 
Приложение № 2 - Оперативно ръководство за изпълнение на Договор № BG161PO003-

1.2.05-0001-С0001 от 10.01.2013г. за безвъзмездна финансова помощ по процедура на 
директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-
технологичен парк“.  
 
 
 
 
КИРИЛ ГЕРАТЛИЕВ 
Главен директор на Главна дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност” и  
Ръководител на Управляващия орган 
 
 
Съгласували: .................... ...................... Грета Добрева, зам. главен директор, ГД ЕФК 

       подпис         дата 
 
.................... ...................... Антония Доросиева, началник отдел ФУ, ГД ЕФК 

       подпис         дата 
   

.................... ...................... Стефан Попов, н-к отдел НКИ, ГД ЕФК 
       подпис         дата 

 
.................... ...................... ......................, ............експерт отдел ФУ, ГД ЕФК 

       подпис         дата 
Изготвили:  .................... ...................... Ангел Михайлов, гл. експерт отдел НКИ, ГД ЕФК  
           подпис         дата 

 
.................... ...................... Миглена Добрева, гл. експерт отдел НКИ, ГД ЕФК 

подпис         дата 
 
.................... ...................... Здравка Балабанова, гл. сътрудник по УЕПП, отдел НКИ, ГД ЕФК 

       подпис         дата 
 
.................... ...................... Анета Авджиева, гл. сътрудник по УЕПП, отдел НКИ, ГД ЕФК 

       подпис         дата                  


