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Предложение на Управляващия орган за промяна в т. 6 „Краен срок за 

кандидатстване“ от критериите за избор на операции по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ „Енергийна ефективност и зелена икономика“ в 

рамките на Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и 

развитие на благоприятна бизнес среда" 

 

С цел усвояване на средствата предвидени по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна 

ефективност и зелена икономика" и осигуряване на възможност всички проекти, подадени 

пред Асистента по проекта, да могат да бъдат подадени и пред Договарящия орган, УО на 

ОП „Конкурентоспособност“ предлага изменение на критериите за избор на операции по 

процедурата в т.6 „Краен срок за кандидатстване“. Промените се предлагат въз основа на 

следните съображения: 

Процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика"  е отворена за 

кандидатстване на 28.06.2012 г. с общ бюджет 293 374 500 лева. Съгласно Насоките за 

кандидатстване проектно предложение може да бъде подадено пред Договарящия орган след 

получаване на становище от Асистента по проекта за съответствие с техническите 

изисквания относно допустимостта на проектите и проверка за съответствие на процедурите 

за избор на изпълнител с Указанията на ДО.  

С оглед на гореизложеното и наближаването на крайния срок за подаване на проектни 

предложения пред ДО, на 10.09.2013 г. Договарящият орган публикува съобщение на 

интернет страницата на УО (www.opcompetitiveness.bg) и на програма „Енергийна 

ефективност и зелена икономика“ (www.beeciff.org), с което определи краен срок за подаване 

на проекти пред Асистента по проекта 30.09.2013 г. 

В рамките на така определения срок  пред Асистента по проекта са подадени общо 773 

проекта, от които 432 са подадени през месец септември 2013 г. 

Времето до изтичане на крайния срок по т. 6 от критериите за избор на операции (31.10.2013 

г.) е недостатъчно за извършване на проверка от страна на АП на всички получени проекти, 

извършване на корекции от страна на кандидатите,  получаване на писмено становище от 

банка-партньор за осигурени финансови средства и подаване на проектите пред 

Договарящия орган. 

Предвид гореизложеното, УО на ОП “Конкурентоспособност” предложи на КН да бъдат 

одобрени следните решения: 

http://www.opcompetitiveness.bg/
http://www.beeciff.org/


1) за промяна в т. 6 „Краен срок за кандидатстване“ от критериите за избор на операции по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Енергийна ефективност и 

зелена икономика“ в рамките на приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на 

предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, като думите „Неприложимо 

(процедура без определен срок за кандидатстване, но не по-късно от 31.10.2013 г.)“ се 

заменят с „Неприложимо (процедура без определен срок за кандидатстване, но не по-късно 

от 31.01.2014 г.)“. 

2) Решението по т. 1 да влезе в сила от 01.11.2013 г. 

 

 

 

Комитетът за наблюдение взе следните РЕШЕНИЯ: 

 
 

1. КН на ОП „Конкурентоспособност” одобрява предложените от Управляващия орган 

промени в т. 6 „Краен срок за кандидатстване“ от критериите за избор на операции по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Енергийна ефективност 

и зелена икономика“ в рамките на Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на 

предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, като думите „Неприложимо 

(процедура без определен срок за кандидатстване, но не по-късно от 31.10.2013 г.)“ се 

заменят с „Неприложимо (процедура без определен срок за кандидатстване, но не по-

късно от 31.01.2014 г.)“. 

 

2. КН на ОП „Конкурентоспособност” одобрява предложението на Управляващия 

орган, решението по т. 1 да влезе в сила от 01.11.2013 г. 

 


