РЕ Ш Е Н И Е
№ РД-16-338 / 19.04.2016 г.
На основание §10, ал.1 във връзка с чл.30, ал.1 от Закона за управление на
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, чл.30, ал.1, т.2,
б.„г“ от Устройствения правилник на Министерството на икономиката, приет с ПМС
№ 447 от 23.12.2014 г. (обн., ДВ, бр. 108 от 2014 г., посл. изм., ДВ, бр. 100 от
2015 г.), т.1, б.„б“ от Решение № 792 на Министерския съвет от 17.12.2013 г. за
определяне на органи, отговорни за управлението, контрола, координацията и
одита на Европейските структурни и инвестиционни фондове и други инструменти
и инициативи на Европейския съюз през периода 2014-2020 г. (изм. и доп. с РМС
№ 364/02.06.2014 г., РМС № 632/08.09.2014 г., РМС № 642/12.09.2014 г., РМС №
810/08.12.2014 г., РМС № 211/06.04.2015 г. и РМС №422/09.06.2015 г.), чл.7,
ал.7, чл.25, ал.1 и §1, т.11 от Допълнителните разпоредби на Постановление №
107 на Министерския съвет от 2014 г. за определяне на реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на
Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода
2014 - 2020 г. (обн. ДВ, бр. 42 от 2014 г., в приложимата му редакция към датата
на обявяване на Процедура за подбор на проекти с 3 крайни срока за
кандидатстване с референтен номер: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на
производствения капацитет в МСП”), т.4.I.5.3 от глава 4 „Процедури за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – част I” от Наръчника по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК),
Вариант 1, утвърден със Заповед № РД-16-195/18.03.2015 г., изменен със Заповед
№ РД-16-602/17.07.2015 г. и Заповед № РД-16-914/26.10.2015 г. на Ръководителя
на УО на ОПИК, т.1 от Заповед № РД-16-26/15.01.2016 г. на министъра на
икономиката, във връзка с одобрена от Министъра на икономиката и Председател
на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 докладна
записка от Главния директор на ГД ЕФК с № 93-00-882/13.04.2016 г. и решения
на Ръководителя на УО на ОПИК с № РД-16-1035/26.11.2015 г. и РД-16155/19.02.2016 г. за одобряване на докладите за работата на оценителната
комисия по първи и трети краен срок за кандидатстване по процедура с
референтен номер: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения
капацитет в МСП”, по Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за
растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, в
качеството ми на Ръководител на Управляващия орган,
КАТО СЪОБРАЗИХ СЛЕДНОТО:
1.
Видно от постъпила докладна записка от началника на отдел
„Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и договаряне“ с № 93-00762/25.03.2016 г. изключително голям брой проектни предложения (641 бр.),
които покриват определения в Насоките за кандидатстване праг за качество, са
включени в резервен списък.
2.
В резултат от проведена писмена процедура в периода 25 март - 12
април 2016 г. с Решение по т.1 Комитетът за наблюдение е приел предложението
на УО да бъдат договорени неусвоените средства по процедура BG16RFOP002гр. София 1052, ул. "Славянска" №8
Тел: 02 940 7001
Факс: 02 987 21 90, 02 981 99 70
e-mail: e-docs@mi.government.bg

2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, като същите се
преразпределят по технологична интензивност на секторите на икономическа
дейност и категории предприятия към финансиране на проектни предложения по
първи и трети краен срок за кандидатстване (нискотехнологични и средно
нискотехнологични промишлени производства и интензивни на знание услуги),
включени в резервния списък с проектни предложения, успешно преминали
оценката, но за които не е достигнало финансиране и които са получили 66 точки
и повече.
С решението на Комитета по т.2 е одобрено и предложението на
Управляващия орган бюджетът на процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване
на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност” 2014-2020 г. да бъде увеличен при спазване на прага,
определен в чл.1, пар.2, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от
17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с
вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора относно среден
годишен бюджет на подобни схеми за държавна помощ, като с увеличението се
финансират всички проектни предложения по първи и трети краен срок за
кандидатстване (нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени
производства и интензивни на знание услуги), включени в резервен списък с
проектни предложения, успешно преминали оценката, но за които не е достигнало
финансиране и са получили 66 точки и повече.
Окончателният текст на решенията на Комитета за наблюдение е утвърден
от Министъра на икономиката и Председател на Комитета за наблюдение на ОПИК
2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 с резолюция по докладна записка с № 93-00882/ 13.04.2016 г. от Главния директор на ГД ЕФК.
Като взех предвид горното и в изпълнение на взетите решения от Комитета
за наблюдение,
РЕШАВАМ:
1. Да бъдат договорени неусвоените средства по процедура BG16RFOP0022.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, като същите се
преразпределят по технологична интензивност на секторите на икономическа
дейност и категории предприятия към финансиране на проектни предложения по
първи и трети краен срок за кандидатстване (нискотехнологични и средно
нискотехнологични промишлени производства и интензивни на знание услуги),
включени в резервния списък с проектни предложения, успешно преминали
оценката, но за които не е достигнало финансиране и които са получили 66 точки
и повече.
2. Бюджетът на процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на
производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност” 2014-2020 г. да бъде увеличен при спазване на прага,
определен в чл.1, пар.2, буква „а“ от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014
относно среден годишен бюджет на подобни схеми за държавна помощ, като с
увеличението се финансират всички проектни предложения по първи и трети
краен срок за кандидатстване (нискотехнологични и средно нискотехнологични
промишлени производства и интензивни на знание услуги), включени в резервен
списък с проектни предложения, успешно преминали оценката, но за които не е
достигнало финансиране и са получили 66 точки и повече.
3. В случай че след проведеното договаряне в изпълнение т.1 и т.2 от
настоящото решение, бъде издадено решение за отказ за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ на предложен за финансиране кандидат, да не
бъдат канени за сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ
кандидати, получили брой точки по-малък от 66 точки.
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4. Екипът по договаряне по горепосочената процедура да изпрати покани
за сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ до кандидатите,
включени в Списъка с резервни проектни предложения, които успешно са
преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране, по първи и трети
краен срок по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения
капацитет в МСП“ (Приложение № 2 към Решение № РД-16-1035/26.11.2015 г. и
Приложение № 2 към Решение № РД-16-155/19.02.2016 г.) и получили 66 точки и
повече, в срок до 10 работни дни от издаване на настоящото решение.
Контролът по изпълнение на решението ще упражнявам лично.
Настоящото решение да се доведе до знанието на заместник-главния
директор и началниците на отдели и сектори в ГД „Европейски фондове за
конкурентоспособност“.

подпис /не се чете/
ИВЕЛИНА ПЕНЕВА
Главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и
ръководител на УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
(съгласно Заповед № РД-16-26/15.01.2016 г. на министъра на икономиката)
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