
 

 

 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№  РД-16-752/02.06.2014 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, § 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.  бр. 97 от 9.12.2011 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. „г“ и б. „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-16-863/25.06.2013 г. на министъра на икономиката и енергетиката и Решение 

№3 от 04.07.2012 г. на Комитета за наблюдение на Оперативна програма  

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013  

 

РЕШАВАМ: 

 

1. Да бъде предоставена възможност на бенефициентите по договори за 

безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, 

базирана на знанието и иновационните дейности“ и Приоритетна ос 2 „Повишаване 

ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на 

Оперативна програма  „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007-2013  за удължаване с до 12 месеца на срока за изпълнение на 

дейностите по проекта. 

 

2. При възникнала необходимост, водеща до невъзможност да бъдат успешно 

изпълнени в срок предвидените дейности по проекта, бенефициентът следва да  

подаде в Договарящия орган на ОП „Конкурентоспособност“  мотивирано искане, 

придружено с обосновка и достатъчно доказателства, даващи увереност на 



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 

 

Договарящия орган, че дейностите ще могат да бъдат изпълнени в рамките на 

удължения срок. 

 

3. Договарящият орган ще разглежда всяко искане за удължаване на срока на 

договора на индивидуален принцип и след консултации с бенефициента, 

обосноваващи необходимостта от удължаването на срока с оглед успешното 

изпълнение на проекта.   

 

4. Настоящото решение отменя Решение №РД-16-157/04.02.2013 г. на 

Ръководителя на Договарящия орган. 

 

5. Контрол по изпълнение на настоящото решение възлагам на началника на отдел 

„Наблюдение и контрол на изпълнението“ в Главна дирекция „Европейски фондове 

за конкурентоспособност". 

 

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите в Главна дирекция 

„Европейски фондове за конкурентоспособност" за сведение и изпълнение. 

 

 

/подпис/ 

 

ЕЛИ МИЛУШЕВА 

Главен директор на Главна дирекция 

„Европейски фондове за конкурентоспособност“ 

и Ръководител на Договарящия орган 

 
 

 

 

 


