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З А П О В Е Д 
 

№ РД-16-974/19.08.2010 г. 
 

 

На основание чл. 30, т. 2 от Устройствения правилник на Министерството на 

икономиката, енергетиката и туризма (приет с ПМС № 268/12.11.2009 г., обн., ДВ, бр. 

93/2009 г., попр., бр. 95/2009 г.), чл. 17, ал. 3 от 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. 44/2010 г.), т. 2, б. „б” от 

Решение № 965 от 16.12.2005 г. на Министерски съвет (изменено и допълнено с Решения 

на МС № 747 от 2006 г., № 886 от 2007 г., № 113 от 2008 г., № 67 от 2009 г. и № 493 от 

15.07.2010 г.), § 1, т. 8 от Допълнителната разпоредба на ПМС № 182 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. 62/2006 г., посл. изм., бр. 46/2010 г.), в съответствие 

с чл. 60 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, т. 4 от Заповед № РД-16-797/29.06.2010 г. на министъра на икономиката, 

енергетиката и туризма, в изпълнение на препоръка по т. 4 от Одитен доклад ОА – 

1006/У от 2010 г. за извършен вътрешен одит на процедурата за избор на външни 

експерти за участие в оценката на проектни предложения по следните процедури за 

конкурентен подбор на проекти по Оперативна програма „Конкурентоспособност”: 

BG161PO003 – 2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия”, BG161PO003 

– 2.1.04 „Технологична модернизация в малките и средни предприятия”, BG161PO003 – 

2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти”, BG161PO003 – 1.1.02 

„Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и 

предоставяне на иновативни услуги” в дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност” към МИЕТ и във връзка с писмо вх. № 12-00-941/11.08.2010 г. от 

изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 

средните предприятия, 

 



Н А Р Е Ж Д А М: 
 

 

І. Във 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 на Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 и типови 

образци към тях, утвърдени със Заповед № РД-16-293/16.03.2010 г. на Ръководителя на 

УО, се правят следните изменения и допълнения: 

1.1. В чл. 27:  

1.1.1. Алинея 11 се изменя така: 

„(11) Възнагражденията на лицата по ал. 7 за участие в комисия за оценка на 

проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по ОП „Конкурентоспособност” се определят с тарифа, утвърдена със Заповед на 

ръководителя на УО.”. 

1.1.2. Създава се ал. 12: 

„(12) Тарифата па ал. 11 се актуализира текущо при необходимост по реда на 

утвърждаването й.”. 

1.2.  В Приложение № 10 (Образец на Граждански договор, който се сключва с 

външен оценител/външен експерт за участие в комисия за оценка на проектни 

предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП 

„Конкурентоспособност”):  

1.2.1. На стр. 1 в титулната част, посочваща страните по договора, думите 

„министър на икономиката, енергетиката и туризма и” се заличават, а след думите 

„Управляващ орган” се поставя наклонена черта и се добавя „Междинно звено”. 

1.2.2.  В чл. 1:  

1.2.2.1. В ал. 1 след думите „оценителна комисия,” се добавя „да участва в 

заседанията на оценителната комисия и” 

1.2.2.2. В ал. 2 думите „ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на ……… лв. /словом: 

……………………………………………./ за всяко проектно предложение, в оценката и преоценката 

(когато е необходимо) на което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е участвал” се заменят с 

„ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, 

определяно в съответствие с действащата към момента на сключване на настоящия 

договор тарифа по чл. 27, ал. 11 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 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007 – 2013.” 

1.2.2.3. Създава се нова алинея 3: 



„(3) Договорът влиза в сила от момента, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е включен в 

състава на оценителната комисия като член с право на глас.” 

1.2.2.4. Досегашната ал. 3 става ал. 4. 

1.2.3. На стр. 6 в текста, посочващ Възложителя по договора, думите „министър на 

икономиката, енергетиката и туризма и” се заличават, а след думите „Управляващ орган” 

се поставя наклонена черта и се добавя „Междинно звено”. 

ІІ. Измененията по т. І влизат в сила от датата на утвърждаването им. 

ІІІ. Настоящата заповед да се публикува на вътрешната (Intranet) страница на 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.  

ІV. Настоящата заповед да се публикува 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. 

V. Изпълнението на т. ІІІ от настоящата заповед възлагам на директора на 

дирекция „Информационно и комуникационно осигуряване”, а на т. ІV - на директора на 

дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за 

сведение и изпълнение. 

 
 
 
 
 
 
ГРЕТА ДОБРЕВА 
И.Д. Директор на дирекция „Европейски фондове 
за конкурентоспособност”, 
упълномощена със Заповед №РД-16-797/29.06.2010 г. за 
заместващ Ръководителя на Управляващия орган  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


