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З А П О В Е Д 

№ РД-16-115/03.02.2011 г. 
 

На основание чл. 5, ал. 1, т. 11  и ал. 5 и чл. 30, ал. 1, 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., посл. изм. и доп., бр. 96/2010 г.,), чл. 14, ал. 

8, т. 4 и ал. 10 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. 95/2010 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, чл. 2, б. „б” от РМС № 965 от 16.12.2005 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, Заповед № РД-16-797/29.06.2010 г., изменена със Заповед № РД-16-

1074/21.09.2010 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, т. 7.5.2 от 

Глава 7 „Програмиране и подготовка за избор на операции” от Наръчника по Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, в 

изпълнение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007-2013, приета с Решение № C (2007) 4500 от 26.09.2007 г. 

на Комисията на Европейските общности, Заповед № РД-16-1431/11.12.2010г., Заповед 

№ РД-16-1500/30.12.2010г., Заповед № РД-16-1501/30.12.2010г., Заповед № РД-16-

19/06.01.2011г., Заповед № РД-16-26/10.01.2011г. и писмо вх. № Т-12-00-13/14.01.2011 

г. от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и 

средните предприятия, във връзка с необходимост от отстраняване на техническа грешка 

в Оперативните ръководства по процедури: BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за 

предприятия и кооперации на хора с увреждания”, BG161PO003-2.1.11 „Tехнологична 

модернизация в малки и средни предприятия”, BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за 

внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на 

иновативни услуги”, BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи 
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предприятия”, BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи 

технологични центрове”, 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 
 

І. В Оперативното ръководство по открита процедура за конкурентен подбор с 

определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и 

кооперации на хора с увреждания”, в глава III „Процедури за определяне на 

изпълнител”, т.2 „Случаи, в които провеждане на процедури за определяне на 

изпълнител по ПМС № 55/2007г. не е задължително” текстът: 

„В случай на определяне на изпълнител за договорите за доставки и услуги по 

чл. 12, ал. 1, т. 2 и чл.12, ал.2, т.2 от ПМС 55/12.03.2007 г., бенефициентите може да не 

сключват писмен договор и доказват извършените разходи с първични платежни 

документи, с изключение на разходите за „Консултантска услуга по изготвяне на 

проектно предложение”, за която задължително е необходимо сключването на 

договор преди подаването на проектното предложение по процедурата.” 

 

се изменя така: 

 

„В случай на определяне на изпълнител за договорите за доставки/услуги по 

чл.12, ал.2, т.2 от ПМС 55/12.03.2007 г. (на стойност без ДДС до 15 000 лв. 

включително), бенефициентите могат да не сключват писмен договор и доказват 

извършените разходи с първични платежни документи, с изключение на разходите за 

„Консултантска услуга по изготвяне на проектно предложение”, за която 

задължително е необходимо сключването на договор преди подаването на проектното 

предложение по процедурата.” 

 

II. В Оперативното ръководство по открита процедура за конкурентен подбор с 

определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.11 „Tехнологична 

модернизация в малки и средни предприятия”, глава III „Процедури за 

определяне на изпълнител”, т.2 „Случаи, в които провеждане на процедури за 

определяне на изпълнител по ПМС № 55/2007г. не е задължително”, текстът: 

 „В горепосочения случай на определяне на изпълнител за договори за доставки 

и услуги бенефициентите може да не сключват писмен договор и доказват извършените 

разходи с първични платежни документи, с изключение на разходите за 

„Консултантска услуга по изготвяне на проектно предложение”, за която 

задължително е необходимо сключването на договор преди подаването на проектното 

предложение по процедурата.” 

 

се изменя така: 
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„В случай на определяне на изпълнител за договорите за доставки/услуги по 

чл.12, ал.2, т.2 от ПМС 55/12.03.2007 г. (на стойност без ДДС до 15 000 лв. 

включително), бенефициентите могат да не сключват писмен договор и доказват 

извършените разходи с първични платежни документи, с изключение на разходите за 

„Консултантска услуга по изготвяне на проектно предложение”, за която 

задължително е необходимо сключването на договор преди подаването на проектното 

предложение по процедурата.” 

 

III. В Оперативното ръководство по открита процедура за конкурентен подбор с 

определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в 

производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни 

услуги”, глава III „Процедури за определяне на изпълнител”, т.2 „Случаи, в 

които провеждане на процедури за определяне на изпълнител по ПМС № 

55/2007г. не е задължително”, текстът:  

„В горепосочения случай на определяне на изпълнител за договори за доставки 

и услуги бенефициентите може да не сключват писмен договор и доказват извършените 

разходи с първични платежни документи, с изключение на разходите за 

„Консултантска услуга по изготвяне на проектно предложение”, за която 

задължително е необходимо сключването на договор преди подаването на проектното 

предложение по процедурата.” 

 

се изменя така: 

 

„В случай на определяне на изпълнител за договорите за доставки/услуги по 

чл.12, ал.2, т.2 от ПМС 55/12.03.2007 г. (на стойност без ДДС до 15 000 лв. 

включително), бенефициентите могат да не сключват писмен договор и доказват 

извършените разходи с първични платежни документи, с изключение на разходите за 

„Консултантска услуга по изготвяне на проектно предложение”, за която 

задължително е необходимо сключването на договор преди подаването на проектното 

предложение по процедурата.” 

 

IV. В Оперативното ръководство по открита процедура за конкурентен подбор с 

определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации 

от стартиращи предприятия”, глава III „Процедури за определяне на 

изпълнител”, т.2 „Случаи, в които провеждане на процедури за определяне на 

изпълнител по ПМС № 55/2007г. не е задължително”, текстът:  

 „В горепосочения случай на определяне на изпълнител за договори за доставки 

и услуги бенефициентите може да не сключват писмен договор и доказват извършените 

разходи с първични платежни документи, с изключение на разходите за 

„Консултантска услуга по изготвяне на проектно предложение”, за която 

задължително е необходимо сключването на договор преди подаването на проектното 

предложение по процедурата.” 
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се изменя така: 

 

„В случай на определяне на изпълнител за договорите за доставки/услуги по 

чл.12, ал.2, т.2 от ПМС 55/12.03.2007 г. (на стойност без ДДС до 15 000 лв. 

включително), бенефициентите могат да не сключват писмен договор и доказват 

извършените разходи с първични платежни документи, с изключение на разходите за 

„Консултантска услуга по изготвяне на проектно предложение”, за която 

задължително е необходимо сключването на договор преди подаването на проектното 

предложение по процедурата.” 

 

V. В Оперативното ръководство по открита процедура BG161PO003-1.2.03 

„Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”, 

глава III „Процедури за определяне на изпълнител”, т.2 „Случаи, в които 

провеждане на процедури за определяне на изпълнител по ПМС № 55/2007г. не 

е задължително”, текстът:  

„В горепосочения случай на определяне на изпълнител за договори за доставки 

и услуги бенефициентите може да не сключват писмен договор и доказват извършените 

разходи с първични платежни документи, с изключение на разходите за 

„Консултантска услуга по изготвяне на проектно предложение”, за която 

задължително е необходимо сключването на договор преди подаването на проектното 

предложение по процедурата.” 

 

се изменя така: 

 

„В случай на определяне на изпълнител за договорите за доставки/услуги по 

чл.12, ал.2, т.2 от ПМС 55/12.03.2007 г. (на стойност без ДДС до 15 000 лв. 

включително), бенефициентите могат да не сключват писмен договор и доказват 

извършените разходи с първични платежни документи, с изключение на разходите за 

„Консултантска услуга по изготвяне на проектно предложение”, за която 

задължително е необходимо сключването на договор преди подаването на проектното 

предложение по процедурата.” 

 

VІ. Настоящата заповед да бъде оповестена по реда на чл. 14, ал. 10 от ПМС № 

121/2007 г., както следва: 

- на Единния информационен портал за обща информация за управлението на 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България; 

- на интернет страницата на управляващия орган, и 

- на интернет страницата на договарящия орган. 

 

VII. Настоящата заповед влиза в сила от датата на публикуването й по реда на т. 

VІ. 
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Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на директора на 

дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” и на Изпълнителния директор 

на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.  

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните служители на 

дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” и на Изпълнителния директор 

на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за 

сведение и изпълнение.  

 
 

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

 


