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    ЗАПОВЕД 
 

№ РД-16-945/06.08.2010 г. 
 
 
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за администрацията (обн. ДВ, бр. 130 от 
5.11.1998 г., в сила от 6.12.1998 г., изм. и доп. бр. 94 от 31.10.2008 г., изм. ДВ, бр. 
35 от 12.05.2009 г.,изм. ДВ, бр. 42 от 5.06.2009 г., посл. изм.и доп. ДВ, бр.24 от 
26.03.2010 г.), чл. 4 ал. 2 от Устройствения правилник на Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма (приет с Постановление № 286 от 12.11.2009 
г., обн., ДВ, бр.93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., попр., бр. 95 от 1.12. 
2009 г.), т. 4.1.3.11 от Междуинституционалното споразумение за делегиране на 
правомощия по изпълнението на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 на Междинното 
звено, заповед № РД-16-797/29.06.2010 г. на министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма, в качеството ми на Ръководител на Управляващия орган на 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007-2013 г., по смисъла на § 1., т. 8 (нова -.ДВ, бр. 66 от 2008 г., доп., 
бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., бр. 44 от 2010 г.) от допълнителната 
разпоредба на ПМС № 182 на МС от 21.07.2006 г. ( обн. ДВ, бр. 62, от 1.08.2006 г., 
посл. изм., бр. 46 от 18.06.2010 г., в сила от 1.07.2010 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, като взех предвид доклада на комисията, назначена със Заповед 
№ РД-16-679/02.06.2010 г., изменена със Заповед № РД-16-759/22.06.2010 г. за 
назначаване на конкурсна комисия за подбор на кандидати, подали заявление за 
участие в конкурса за подбор на външни оценители, които да бъдат включени в 
списъка с физически лица – външни оценители, които могат да участват в състава на 
Оценителни комисии за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по приоритетна ос 1 „Развитие на икономика 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  
 
 

 
НАРЕЖДАМ: 

 
1. Утвърждавам 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 



икономика 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. 

 
2. Утвърждавам списък на отхвърлените кандидати, участвали в конкурса за  

подбор на външни оценители по приоритетни оси 1 „Развитие на икономика 
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. 

 
 
3. Утвърдените с настоящата заповед списъци да бъдат оповестени на интернет 

страницата на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, в срок до 3 
дни от датата на издаване на заповедта. 

 
4. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция 

„Европейски фондове за конкурентоспособност”. 
 
Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за 
сведение и изпълнение. 
 
 
ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА,  
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 
И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН:      ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 


