РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заместник-министър на икономиката,
енергетиката и туризма
ЗАПОВЕД
№ РД-16-10/04.01.2011г.

На основание чл. 25, ал. 4 във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за
администрацията, чл. 5, ал. 5 във връзка с чл. 4, ал. 2 от Устройствения правилник
на Министерство на икономиката,

енергетиката и туризма, приет с ПМС № 268 от

12.11.2009 г. (обн. ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г., попр., бр. 95 от 1.12.2009 г., посл.
изм. и доп., бр. 96 от 7.12.2010 г., в сила от 1.12.2010 г.), т. 2, б. „б” и т. 3, б. „а” от
Решение № 965 от 16.12.2005 г. на Министерски съвет (доп. Решение № 747 на МС
от 2006 г., изм. Решение № 886 на МС от 2007 г., изм. и доп. Решение № 113 на МС
от 2008 г., посл. изм. Решение № 493 на МС от 2010 г.), §1, т. 4, 7 и 8 от
Допълнителната разпоредба на ПМС № 182/21.07.2006 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 от 1.08.2006 г., посл. изм. и доп., бр. 46 от
18.06.2010 г.), § 6 и § 10 от ПЗР на 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. 95 от 3.12.2010 г.), в
съответствие с чл. 58 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, чл. 21 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 на
Комисията от 8 декември 2006 година относно реда и начина на изпълнение на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за
Европейския

фонд

за

регионално

развитие,

Европейския

социален

гр. София 1052, ул. "Славянска" №8
Тел: +3592 940 71
Факс: (+3592) 987 21 90, (+3592) 981 99 70, (+3592) 981 50 39
e-mail: e-docs@mee.government.bg

фонд

и

Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета
относно Европейския фонд за регионално развитие, т. 2 от Заповед № РД-16797/29.06.2010 г. (изменена със Заповед № РД-16-1074/21.09.2010 г.) на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, и във връзка с повишаване ефективността
на изпълнението на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013, приета с Решение № С (2007) 4500 от
26.09.2007 г. на Комисията на Европейската общност,
Н А Р Е Ж Д А М:
І.

Утвърждавам

Оперативна

описание

програма

на

"Развитие

Системите

на

за

управление

конкурентоспособността

и
на

контрол

на

българската

икономика" 2007-2013 (СУК) в съответствие с изискванията на чл. 21 на Регламент
(ЕО) № 1828/2006.
ІІ.

Утвърждавам

конкурентоспособността

Наръчник
на

по

българската

Оперативна
икономика"

програма
2007-2013

"Развитие
(вариант 8)

на
и

приложенията към него, определящ начина на работа на Управляващия орган и
Междинното звено на оперативната програма.
ІІІ. Процедурите, обявени преди влизане в сила на настоящата заповед, се
довършват по реда, установен във Вътрешните правила за работа на Оценителната
комисия, които са били в сила по време на откриването им, с изключение на
следните процедури:
1. открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ без
определен срок за кандидатстване: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за
създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”, която се довършва
по реда, установен във Вътрешните правила за работа на Оценителната комисия при
процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма ФАР и по
Оперативна

програма

„Развитие

на

конкурентоспособността

на

българската

икономика”, утвърдени със Заповед № РД-16-1140/05.12.2007 г.;
2. открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени
изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO0031.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси
и предоставяне на иновативни услуги", която се провежда по реда, установен във
Вътрешните правила за работа на Оценителната комисия и на екипа по
договаряне при процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна

програма

„Развитие

на

конкурентоспособността

на

българската

2

икономика” 2007 - 2013, (Приложение 8.2 към Наръчника по Оперативната
програма, утвърден с т. ІІ от настоящата заповед);
3. открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок
за кандидатстване BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и
средни предприятия", която се провежда по реда, установен във Вътрешните
правила за работа на Оценителната комисия и на екипа по договаряне при
процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 2013, (Приложение 8.2 към Наръчника по Оперативната програма, утвърден с т. ІІ
от настоящата заповед).
ІV. Искания за верифициране на средства, представени от Междинното звено
в Управляващия орган преди датата на издаване на настоящата заповед, се
верифицират

от

Управляващия

орган

по

реда,

установен

в

Наръчник

на

Управляващия орган (вариант 7), утвърден със Заповед № РД-16-987/18.11.2009 г.
на министъра на икономиката, енергетиката и туризма,
V. Настоящата заповед и утвърдения с нея Наръчник да се публикуват на
вътрешната (Intranet) страница на Министерство на икономиката, енергетиката и
туризма.
VІ. Наръчникът по т. ІІ от настоящата заповед и приложенията към него да се
публикуват и на Интернет страницата на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 и на Единния
информационен портал за обща информация за управлението на Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България.
VІІ. Изпълнението на т. V от настоящата заповед възлагам на директора на
дирекция “Информационно и комуникационно осигуряване”, а на т. VІ - на
директора на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”.
VІІІ. Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа
Грета

Добрева

-

директор

на

дирекция

„Европейски

фондове

за

конкурентоспособност”.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за
сведение и изпълнение.

ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ
Зам.-министър на икономиката,
енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган
(съгласно Заповед № РД-16-797/29.06.2010 г.)
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