
 

 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
№ РД-16-1164/28.08.2014 г. 

 

 
На основание чл. 60 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г.   

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.152, ал.1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на 

общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за 

определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско 

дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, § 1, т. 4 

и т. 8 от Допълнителните разпоредби на Постановление № 182 на Министерски 

съвет от 21 юли 2006 г. за създаване на Комитети за наблюдение на Националната 

стратегическата референтна рамка и Оперативните програми, съфинансирани от 

Структурните фондове на ЕС и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн. ДВ. 

бр. 62 от 01.08.2006 г., посл. изм. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2014 г.), т. 3, б. „б” от 

Решение № 965 от 16.12.2005 г. на Министерския съвет (изм. и доп. Решение № 

747 на МС от 2006 г., посл. изм. и доп. Решение № 475 на МС от 2012 г.), чл. 32, 

ал. 1, т. 2, б. „к“ и „т“ от Устройствения правилник на Министерството на 

икономиката и енергетиката (Приет с ПМС № 197 от 2.09.2013 г., обн., ДВ, бр. 79 

от 10.09.2013 г., изм. и доп., бр. 110 от 21.12.2013 г., посл. изм. бр. 14 от 

18.02.2014 г., в сила от 18.02.2014 г.), т. 1 от Заповед № РД-16-1095/12.08.2014 г. 

на министъра на икономиката и енергетиката и с оглед несъответствието в т. 

2.3.3.2) от Насоките за кандидатстване и чл. 4.3 от сключените договори за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура 1.1.07 „Внедряване 

на иновации в предприятията”, относно приложимостта на разходите за одит 

РЕШАВАМ: 

1. След последното изречение на текстовете на чл. 4.3 от Договора за 

безвъзмездна финансова помощ, касаещи окончателното плащане се добавя 

следният текст: 



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 

 

„Изискването за представяне на доклад за външен одит към искането за 

окончателно плащане се отнася само за проекти със стойност на безвъзмездната 

финансова помощ над 750 000 евро ( 1 466 872,50 лв.) в съответствие с чл. 207 от 

Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за 

прилагане на Регламент (ЕС,Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на 

Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.“ 

 

2. Създава се нов чл. 7.11 със следното съдържание: „Чл. 13.6 от Приложение 

II към настоящия договор не се прилага за проекти със стойност на безвъзмездната 

финансова помощ под 750 000 евро (1 466 872,5 лв.).“ 

 

3. Контрол по изпълнение на настоящото решение възлагам на началниците на 

отдели „Наблюдение и контрол на изпълнението“ и „Финансово управление“ в 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство 

на икономиката и енергетиката. 

 

4. Настоящото Решение да се прилага за всички сключени договори по процедура 

1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”. 

 
 

Настоящото решение да се публикува на Интернет страницата на Управляващия 

орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика“ 2007-2013 и да се доведе до знанието на служителите в 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" за сведение и 

изпълнение. 

 

 

/подпис/ 

 

ИРЕНА МЛАДЕНОВА 

Заместник-министър 

и Ръководител на Договарящия орган 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


