ЗАПОВЕД
№ …………………...…….. / ……...…………........
На

основание

чл.

32,

ал.

1,

т.

2

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, б. „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 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 1.08.2006г., посл. изм. бр. 65 от 23.07.2013 г., в сила от
23.07.2013 г.), в съответствие с чл. 60 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от
11 юли 2006 година за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1260/1999, чл. 17 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.,
посл. изм. бр. 65 от 23.07.2013 г., в сила от 23.07.2013 г.), т. II.1.2.1. от Глава 4
„Провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“ от
Наръчника

по

Оперативна

програма

„Развитие

на

конкурентоспособността на

българската икономика“ 2007-2013 (вариант 1 от декември 2012 г., утвърден със
Заповед № РД-16-1791/20.12.2012 г. на Ръководителя на УО, изменен със Заповед №
РД-16-342 от 01.03.2013 г. на Ръководителя на УО), чл. 3 и чл. 21 от Вътрешните
правила за условията и реда за провеждане на конкурси за подбор на външни
оценители за участие в оценителни комисии за провеждане на процедури за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 (Приложение
4.II.3. към Глава 4 от Наръчника по ОП „Конкурентоспособност“, вариант 1 от
декември 2012 г.), т. І от Заповед № РД-16-863/25.06.2013 г. на министъра на
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икономиката и енергетиката, Заповед № РД-16-945/06.08.2010 г. на заместникминистъра на икономиката, енергетиката и туризма и ръководител на УО за
утвърждаване на списък на физическите лица – външни оценители, които могат да
участват в Оценителни комисии за провеждане на процедури за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2 (с
изключение на област на въздействие 2.3) на ОП „Конкурентоспособност“ и Заповед
№ РД-16-601/17.04.2013 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и
туризма и ръководител на УО за утвърждаване на списък на физическите лица –
външни оценители, които могат да участват в Оценителни комисии за провеждане на
процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1
на ОП „Конкурентоспособност“, с които да бъде допълнен списъка с физически лицавъншни оценители, писмо вх. № 93-00-2592/15.12.2010 г. от Весела Атанасова
Велева, писмо вх. № К-94-Ю-3/17.10.2013г. от Юлия Василева Стефанова и
служебно известна на УО информация във връзка с открита процедура за подбор на
проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за
кандидатстване:

BG161PO003-1.1.06

„Подкрепа

за

научноизследователската

и

развойна дейност на българските предприятия”, че лицето Надежда Великова
Димитрова е била държавен служител, както и в изпълнение на констатация 4.2 и
препоръка № 4 (съдържаща се в Окончателен одитен доклад от 18 юни 2013 г., от
Четвърти

системен

Европейския

съюз“

одит
,

на

Изпълнителна

извършен

в Главна

агенция
дирекция

„Одит

на

средствата

от

„Европейски фондове за

конкурентоспособност“) в частта й за актуализиране на списъка с външни оценители,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Заличавам следните три лица от списъка на физическите лица – външни
оценители, които могат да участват в Оценителни комисии за провеждане на
процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1
„Развитие на икономиката базирана на знанието и иновационни дейности“ и
приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда“ (с изключение на област на въздействие 2.3 „Въвеждане
на

енергоспестяващи технологии и използването на

възобновяеми

енергийни

източници“) на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика“ 2007-2013, утвърден със Заповед № РД-16-945/06.08.2010
г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и ръководител на
УО:
1.1. Весела Атанасова Велева (под № 8 в списъка);
1.2. Надежда Великова Димитрова (под № 33 в списъка);

1.3. Юлия Василева Стефанова (под № 55 в списъка)
2. Одобрявам актуализиран списък на физическите лица – външни оценители,
които могат да участват в Оценителни комисии за провеждане на процедури за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 „Развитие на
икономиката базирана на знанието и иновационни дейности“ и приоритетна ос 2
„Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес
среда“ (с изключение на област на въздействие 2.3 „Въвеждане на енергоспестяващи
технологии и използването на възобновяеми енергийни източници“) на Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 20072013, съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед, обобщаващ двата
списъка с външни оценители (утвърдени със Заповеди № РД-16-945/06.08.2010 г. и
№ РД-16-601/17.04.2013 г. на Ръководителя на УО), с отразено изменение съгласно
т. 1 от настоящата заповед.
3. Актуализираният списък по т. 2 да се публикува на интернет страницата на
Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ и на Единния информационен
портал

за

обща

информация

за

управлението

на

Структурните

фондове

и

Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на г-жа Даниела
Малхасян – заместник главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“.
Копие от настоящата заповед да се доведе до знанието на заместник главния
директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”,
началника на отдел „Подбор на проекти и договаряне“ и началника на отдел
„Координация, организационно развитие и публичност“, за сведение и изпълнение.

ЕЛИ МИЛУШЕВА
Главен директор на Главна дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ и
Ръководител на Договарящия орган
(Съгласно Заповед № РД-16-863/25.06.2013 г.)

