РЕШЕНИЕ
№ РД-16-1267/18.09.2013 г.

На основание чл. 32, ал. 1. т.2, буква „г“ от Устройствения правилник на
Министерството на икономиката и енергетиката (приет с ПМС № 197 от 02.09.2013 г.,
обн. ДВ. бр.79 от 10.09.2013 г. в сила от 01.09.2013 г.), т. 3, буква „б” от Решение на
МС № 965 от 16.12.2005 г. (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., изм. и доп.
Решение № 67 на МС от 2009 г., изм. и доп. Решение № 493 на МС от 2010 г., посл.
изм. Решение № 475 на МС от 2012 г.), § 1, т. 4 и 8 от Допълнителната разпоредба
на Постановление № 182 на МС от 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. бр. 65 от 23.07.2013
г.), чл. 2, т. 1, чл. 27, ал. 1, т. 1, чл. 28, ал. 1, т. 1, чл. 29, ал. 1 и 2 и чл. 34 от
Постановление № 121 на МС 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., в сила от 8.06.2007 г., в редакцията му към изм. ДВ. бр.27 от
15.03.2013 г.), т. 9.1.1 от 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 4.II.2 към Глава 4 от Наръчника по ОП
“Конкурентоспособност“, Вариант 1, утвърден със Заповед № РД-16-1791/20.12.2012
г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“), т. 1 от
Заповед № РД-16-863/25.06.2013 г. на Министъра на икономиката и енергетиката, и
във връзка с постъпил доклад от Оценителната комисия, определена със Заповед №
РД-16-1046/30.07.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган (изменена и
допълнена със Заповед № РД-16-1203/ 30.08.2013 г.) за извършена оценка на
подадени проектни предложения по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ
BG161PO003-4.3.03
„Повишаване
на
институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с
цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната
ефективност“, Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на
българската икономика“, Област на въздействие 4.3 „Подобряване на националната
инфраструктура по качество“, Индикативна операция 4.3.3 „Предлагане на повече и
по-добри
услуги
на
бизнеса“,
Оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, в качеството ми на
Ръководител на Договарящия орган
РЕШАВАМ:
1. Одобрявам доклада на Оценителната комисия, определена със Заповед №
РД-16-1046/30.07.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган (изменена и
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допълнена със Заповед № РД-16-1203/ 30.08.2013 г.), за извършена оценка на
подадени проектни предложения по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ
BG161PO003-4.3.03
„Повишаване
на
институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с
цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната
ефективност“, Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на
българската икономика“, Област на въздействие 4.3 „Подобряване на националната
инфраструктура по качество“,Индикативна операция 4.3.3 „Предлагане на повече и
по-добри
услуги
на
бизнеса“,
Оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.
2. Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ на одобреното за
финансиране проектно предложение е 5 375 992,40 лева (пет милиона, триста
седемдесет и пет хиляди, деветстотин деветдесет и два лева и четиридесет
стотинки), при общ размер на финансовите средства по процедурата 5 378 532,50
лева (пет милиона, триста седемдесет и осем хиляди, петстотин тридесет и
два лева и петдесет стотинки).
3. Утвърждавам Списък с проектното предложение, одобрено за финансиране,
включително наименованието на кандидата, общия бюджет и размера на отпуснатата
за него безвъзмездна помощ по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ
BG161PO003-4.3.03
„Повишаване
на
институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с
цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната
ефективност“, съгласно Приложение № 1 към настоящото Решение.
4. Одобрения кандидат да бъде уведомен писмено в срок до 15 работни дни от
издаване на решението.
5. Настоящото решение влиза в сила от момента на неговото издаване.
Контролът по изпълнение на решението възлагам на г-жа Грета Добрева –
заместник-главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“.
Настоящото решение да се доведе до знанието на заинтересованите лица за
сведение и изпълнение.

ЕЛИ МИЛУШЕВА
Главен Директор на Главна Дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност“
и Ръководител на Договарящия орган на
ОП „Конкурентоспособност“

