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На вниманието на медиите 
 
 

Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ организира 
информационни дни по отворените процедури и процедурите в процес на 

изпълнение за представяне на новите условия  и реда за избор на 
подизпълнители от страна на бенефициентите във връзка с ПМС №69/2013 г. 

 
Информационните дни ще се проведат в градовете София, Пловдив и Варна 

 
 

 

Във връзка с отворените за кандидатстване процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на 

клъстерите в България” и BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена 

икономика" и процедурите в процес на изпълнение, Управляващият орган на ОП 

„Конкурентоспособност“ организира информационни дни за представяне на  новите 

условия и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за 

безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти предвид приетото Постановление 

на Министерски съвет №69/2013 г., което отменя ПМС №55/2007г., и което влиза в 

сила от 1 април 2013 г. Информационните дни ще се проведат в градовете София 

(29 март 2013 г.), Пловдив (4 април 2013 г.) и Варна (5 април 2013 г.).  

Новият подход за избор на подизпълнители оптимизира и намалява 

административната тежест върху кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и 

бенефициентите. Целта е бизнеса да бъде улеснен при реализиране на инвестиции с 

европейски средства чрез опростен ред за избор на изпълнители с провеждане на 

една процедура за набиране на оферти - чрез публична покана.  

 

Графикът за провеждане на информационните дни, регистрационната форма 

за участие и програмата са публикувани на интернет страницата на ОП 

„Конкурентоспособност“: www.opcompetitiveness.bg. 

 

 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция 
ПРИМА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма. 
 

http://opcompetitiveness.bg/
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За допълнителна информация: 
Агенция ПРИМА 
Серхио Давила 
Тел.: 0899 98 98 66 
Тел.: 02 818 66 39 
e-mail:  sergio@agencyprima.com  
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