
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
 М и н и с т е р с т в о  н а  и к о н о м и к а т а ,  

 е н е р г е т и к а т а  и  т у р и з м а  

 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
№ РД-16-1372/16.10.2012 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. 30, ал. 1, т. 2, б. „д“ от Устройствения 

правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (обн. ДВ. 

бр. 93 от 24.11. 2009 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 62 от 14.08. 2012 г., в сила от 

01.08.2012 г.), т. II от Заповед № РД-16-586/14.05.2012 г. на министъра на 

икономиката, енергетиката и туризма, допълнена със Заповед № РД-16-

773/18.06.2012 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, във 

връзка с докладни записки № К-93-00-33/26.06.2012 г. и № К-93-00-

257/12.10.2012 г., 

 

РЕШАВАМ: 

I. В сключените договори по процедури № № 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 

"Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия", BG161PO003-

1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия" и BG161PO003-

1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 

предприятия” да се направят следните изменения: 

1. По процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 "Подкрепа за 

създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия":  

1.1. В чл. 7 „Други условия, отнасящи се до Проекта“ се създава нова точка 7.7 

със следното съдържание: „В член 4.1. от Приложение II текстът „Бенефициентът 

може да сключва трудови/граждански договори с лица по § 1, ал. 1, т. 1 от 

Допълнителните разпоредби на Търговския закон, ако отговарят на изискванията 
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за заеманата длъжност, единствено след изричното одобрение на Договарящия 

орган при представяне на мотивирана обосновка за необходимостта от това.“ се 

заменя с „Бенефициентът може да сключва трудови/граждански договори с лица по 

§ 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, ако отговарят на 

изискванията за заеманата длъжност, единствено след изричното одобрение на 

Договарящия орган при представяне на мотивирана обосновка за необходимостта 

от това.“. 

1.2.  Досегашните точки 7.7. - 7.11. стават 7.8. - 7.12. 

2. По процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от 

стартиращи предприятия": 

2.1. В чл. 7 „Други условия, отнасящи се до Проекта“ се създава нова точка 7.2. 

със следното съдържание „В член 4.1. от Приложение II текстът „Бенефициентът 

може да сключва трудови/граждански договори с лица по § 1, ал. 1, т. 1 от 

Допълнителните разпоредби на Търговския закон, ако отговарят на изискванията 

за заеманата длъжност, единствено след изричното одобрение на Договарящия 

орган при представяне на мотивирана обосновка за необходимостта от това.“ се 

заменя с „Бенефициентът може да сключва трудови/граждански договори с лица по 

§ 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, ако отговарят на 

изискванията за заеманата длъжност, единствено след изричното одобрение на 

Договарящия орган при представяне на мотивирана обосновка за необходимостта 

от това.“. 

2.2.  Досегашните точки 7.2. - 7.8. стават 7.3. - 7.9. 

3. По процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за 

научноизследователската и развойна дейност на българските 

предприятия”: 

3.1. В чл. 7 „Други условия, отнасящи се до Проекта“ се създава нова точка 7.4. 

със следното съдържание „В член 4.1. от Приложение II текстът „Бенефициентът 

може да сключва трудови/граждански договори с лица по § 1, ал. 1, т. 1 от 

Допълнителните разпоредби на Търговския закон, ако отговарят на изискванията 

за заеманата длъжност, единствено след изричното одобрение на Договарящия 

орган при представяне на мотивирана обосновка за необходимостта от това.“ се 

заменя с „Бенефициентът може да сключва трудови/граждански договори с лица по 

§ 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, ако отговарят на 

изискванията за заеманата длъжност, единствено след изричното одобрение на 

Договарящия орган при представяне на мотивирана обосновка за необходимостта 

от това.“. 

3.2.  Досегашните точки 7.4. и 7.5. стават съответно 7.5. и 7.6. 
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II. С бенефициентите, сключили договори за безвъзмездна финансова помощ по 

посочените в т. I процедури, които уведомят ДО за необходимост от прилагане на 

измененията, описани в т. I, да бъдат сключвани допълнителни споразумения. 

III. Настоящото решение влиза в сила, считано от 4.07.2012 г. 

IV. Настоящото решение да се  публикува  на интернет страницата на Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 

2013. 

Контрола по изпълнение на настоящото решение възлагам на г-н Стефан Попов, 

и.д. началник на отдел “Наблюдение и контрол на изпълнението“, Главна дирекция 

„Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, 

енергетиката и туризма. 

 

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите в отдел 

“Наблюдение и контрол на изпълнението“ за сведение и изпълнение. 

 

 

КИРИЛ ГЕРАТЛИЕВ 

Главен директор на Главна дирекция  

„Европейски фондове за конкурентоспособност“ 

и ръководител на Управляващия орган  

 

 
 

 


