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Резултати от проведена писмена процедура за вземане на решение  

(22.01.2014 г. – 30.01.2014 г.) 
 

 
 

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" 

 

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 цел усвояване на средствата предвидени по процедурата и осигуряване на възможност 

всички проекти, подадени пред Асистента по проекта, да могат да бъдат подадени и пред 

Договарящия орган, с писмена процедура от 29.10.2013 г. за вземане на решение КН реши да 

удължи срока за подаване на проекти пред Договарящия орган до 31.01.2014 г. 

Към 17.01.2014 г. одобрение от АП са получили 320 проекта, а 444 проекта са в процес на 

отразяване на коментарите на АП / разглеждане от страна на АП на процедурите за избор на 

изпълнител.  

Подадени пред Договарящия орган са 284 проектни предложения с общ размер на исканата 

безвъзмездна финансова помощ - 186 185 514 лв. 

Сключени са общо 229 договора с размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ  148 

253 612 лева. 

Съгласно представената от Асистента по проекта   информация, оставащите за одобрение 

проектни предложения могат да бъдат обработени не по-рано от 20.02.2014 г.  

В тази връзка, като взе предвид гореизложеното, времето необходимо на кандидатите за 

получаване на становище от финансова институция за осигурени финансови средства, 

приемането на Регламент (ЕС) 1224/2013 за изменение на Регламент (ЕО) 800/2008 по 

отношение на периода на неговото прилагане и Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно 

прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към 

помощта de minimis, УО на ОП “Конкурентоспособност” предложи на КН да бъдат одобрени 

следните решения: 

http://www.opcompetitiveness.bg/


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 31.01.2014 г.)“ се 

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

от 31.03.2014 г.)“. 

2) Решението по т. 1 да влезе в сила от 01.02.2014 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 31.01.2014 г.)“ се 

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

късно от 31.03.2014 г.)“. 

 

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

орган, решението по т. 1 да влезе в сила от 01.02.2014 г. 

 


