Р Е Ш Е НИ Е
№ РД-16-860/23.06.2014 г.

На основание чл. 99, т. 1 и т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 32,
ал. 1, т. 3 и § 1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на Постановление № 121 на МС 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 за програмния период 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 8.06.2007
г., посл. доп., бр. 42 от 20.05.2014 г.), чл. 32, ал. 1, т. 2, б. „г“ 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., в сила от 1.09.2013 г., пос. изм. и доп., бр.
14 от 18.02.2014 г., в сила от 18.02.2014 г.), т. 3, б. „б” от Решение № 965 от 16.12.2005
г. на Министерски съвет (доп. Решение № 747 на МС от 2006 г., изм. Решение № 886 на
МС от 2007 г., изм. и доп. Решение № 113 на МС от 2008 г., изм. и доп. Решение № 67 на
МС от 2009 г., изм. и доп. Решение № 493 на МС от 2010 г., посл. изм. Решение № 475 на
МС от 2012 г.), § 1, т. 4 и 8 от Допълнителната разпоредба на Постановление № 182 на
МС 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 от
1.08.2006 г., посл. изм. и доп., ДВ. бр. 65 от 23.07.2013 г., в сила от 23.07.2013 г.), чл.
152 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
(ОВ L 347, 30.12.2013 г., стр. 320), 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. 1 от Заповед № РД-16-863/25.06.2013 г. на Министъра на
икономиката и енергетиката, одобрени от ръководителя на Управляващия орган Докладна
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записка № К-92-00-20/03.06.2014 г. и Докладна записка вх. № К-93-00-255/11.06.2014 г.
от отдел „Законодателство, вътрешен контрол и нередности“ относно констатирани
съществени пропуски в работата на Оценителната комисия по процедура BG161PO0032.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” и нарушение на
принципа на равно третиране, регламентиран в чл. 11, т. 3 от ПМС № 121/31.05.2007 г. и
Докладна записка вх. № К-93-00-255/11.06.2014 г. от Главния директор на Главния
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ до министъра на икономиката и
енергетиката с предложение за прекратяване на процедурата, постъпили жалби и сигнали
по процедурата, три от които са заведени като сигнал за нередност, в качеството ми на
Ръководител на Управляващия и Договарящия орган на ОП „Конкурентоспособност“,

РЕШАВАМ:

1. Отменям Решение № РД-16-694/23.05.2014 г. на Ръководителя на Договарящия
орган на ОП „Конкурентоспособност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за
кандидатстване BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни
предприятия”, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и
развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.1: „Подобряване на
технологиите и управлението в предприятията”, Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г.
2. Прекратявам посочената в т. 1 процедура, обявена с Решение № РД-161462/22.10.2014 г. от 22.10.2013 г. на ръководителя на ДО, изменено и допълнено с
Решение № РД-16-646/14.05.2014 г.
3.

Да

бъдат

предприети

всички

необходими

действия

за

уведомяване

на

кандидатите.
4.На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта, за да се защити особено важен държавен
интерес, като мотивите за това са следните: констатираните слабости при провеждане на
процедурата водят до неблагоприятна оценка за функционирането на системите за
управление и контрол по оперативната програма. Последното от своя страна ще има
финансово влияние, изразяващо се в налагането на съществена по размер финансова
корекция върху бюджета на цялата програма. В посочения случай разходваните средства
ще следва да бъдат осигурени от държавния бюджет.
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5. Решението да бъде публикувано на електронната страница на Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.“.
Решение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред
Административен съд – София град.
Контролът по изпълнението на настоящото решение ще осъществявам лично.

/подпис/
ЕЛИ МИЛУШЕВА
Главен директор на Главна дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ и
Ръководител на Управляващия и Договарящия орган на ОП „Конкурентоспособност“
(съгласно Заповед № РД-16-863/25.06.2013 г.)
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