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Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
№ РД-16-924/19.08.2011 г. 

 
 

На основание чл. 26 от Закона за администрацията, чл. 7 във връзка с чл. 4, ал. 2 

от Устройствения правилник на Министерство на икономиката, енергетиката и 

туризма (Приет с ПМС № 268 от 12.11.2009г., посл. изм. и доп., бр. 52 от 

08.07.2011г.), т. 3, б. „б” от Решение № 965 от 16.12.2005 г. на Министерски съвет 

(изменено и допълнено с Решения на МС № 747 от 2006г., № 886 от 2007г., № 113 

от 2008 г., № 67 от 2009 г. и № 493 от 15.07.2010г.), чл. 32, ал. 1, т. 1, ал. 5 и 

ал. 6 от ПМС № 121/31.05.2007г. 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., в редакцията към бр. 16 от 27.02.2009г.), т. ІІ от Заповед № РД-16-

797/29.06.2010г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма (изменена 

със Заповед № РД-16-1074/21.09.2010г. на министъра на икономиката, 

енергетиката и туризма), в съответствие с чл. 60 от Регламент (ЕО) № 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 и във връзка с 

писмо с вх. № 12-00-1014/20.06.2011г. от Ръководителя на Междинното звено по 

приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност” и 

 

 

КАТО СЪОБРАЗИХ СЛЕДНОТО: 
 

 
1. Насоките  за кандидатстване и документацията по открита процедура за 

подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен 

срок за кандидатстване: BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на 

технологични паркове”, утвърдени със Заповед № РД-16-689/15.07.2009г. на 

министъра на икономиката и енергетиката и Ръководител на УО. 

2. Със заповед № РД-16-35/13.01.2011г. на заместник-министъра на 

икономиката,  енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган 

(Съгласно Заповед № РД-16-797/29.06.2010г.) са изменени Насоките за 



 2 

кандидатстване по открита процедура за подбор на проекти, покриващи 

определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: 

BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”, 

поради настъпили промени в националната и европейска нормативна уредба. 

3. С Решение № 02-93-00-99/01.03.2011г. на изпълнителния директор на 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

(ИАНМСП) и Ръководител на Договарящия орган по приоритетни оси 1 и 2 на ОП 

„Конкурентоспособност” е одобрен доклада на Оценителната комисия, назначена 

със Заповед № РД-16-164/22.11.2010г. за разглеждане и оценка на подадени 

проектни предложения с рег. № BG161PO003-1.2.01-0001 и BG161PO003-1.2.01-

0002 по процедура BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични 

паркове” по приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и 

иновационните дейности” на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. В доклада на 

Оценителната комисия мотивирано са изложени основанията за отхвърляне на 

двете проектни предложения на етап оценка на административното съответствие. 

От обявяването на процедурата на 20.07.2009г. до настоящия момент са подадени 

само отхвърлените две проектни предложения, като последното е подадено на 

26.10.2010г. 

4. С писмо изх. № 01-04-01-51-19/17.06.2011г. (вх. № 12-00-

1014/20.06.2011г. в МИЕТ), изпълнителният директор на ИАНМСП и Ръководител на 

Договарящия орган е представил мотивирано предложение за прекратяване на 

открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за 

качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за 

създаване на технологични паркове” по ОП „Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013, поради липса на интерес към процедурата 

от потенциалните кандидати.  

 
 

Р Е Ш А В А М: 
 

І. Прекратявам  открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени 

изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-

1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”, считано от датата 

на издаване на настоящото решение. 

 

ІІ. В случай на получаване на проектни предложения по процедурата след датата 

на издаване на настоящото решение и преди датата на публикуването му по 

начин, посочен в т. ІII, кандидатите, подали тези проектни предложения да бъдат 

уведомени писмено за прекратяването от изпълнителния директор на 

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, като 

последните нямат право на обезщетения. 

 

ІII. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на 
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Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013”, на интернет 

страницата на Договарящия орган по процедурата (Изпълнителна агенция за 

насърчаване на малките и средните предприятия), на Единния  информационен 

портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и 

Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България и поне в един 

национален всекидневник. 

 

IV. Контрола по изпълнение на решението възлагам на директора на дирекция 

„Европейски фондове  за  конкурентоспособност” в Министерство на  икономиката, 

енергетиката и туризма. 

 

V. Решението да се доведе до знанието на директора на дирекция „Европейски 

фондове за конкурентоспособност” и на изпълнителния директор на 

Изпълнителната  агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

за сведение и изпълнение. 

 

 
 

ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ  
Заместник-министър на икономиката, енергетиката и  
туризма и Ръководител на Управляващия орган, 
оправомощен със Заповед № РД-16-797/29.06.2010 
г. за Ръководител на Управляващия орган 
  
 
 
 

 

                               

 
 
 


