
РЕШЕНИЕ

№ РД-16-1284/24.09.2014 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, чл.152,  ал.1  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, § 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. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2014 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.  „к“  и  „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-16-1095/12.08.2014 г.

на министъра на икономиката и енергетиката 

РЕШАВАМ:

1. Изменям  т.2  от  Решение  №РД-16-250/26.02.2014г.  на  Главния  директор  на

Главна Дирекция „Европейски Фондове за конкурентоспособност“ и ръководител на

Договарящият орган на ОПРКБИ, както следва:

„За  доказване  спазването на  принципа  за  добро  финансово  управление  и

определяне реалистичността на разходите при избор на изпълнител от страна на



бенефициентите,  Управляващият  орган  на  Оперативна  програма  „Развитие  на

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. ще изисква, както

следва:

В  случаите,  когато  бенефициентите  са  възложители  по  реда  на  ПМС

118/20.05.2014  г.  (независимо   от  интензитета  на   безвъзмездната  финансова

помощ) и:

- предвидената стойност за строителство, в т.ч. съфинансирането от страна на

бенефициент, без данък върху добавената стойност е по-ниска от 60 000

лв.;

- предвидената стойност за доставки или услуги, в т.ч. съфинансирането от

страна на бенефициент, без данък върху добавената стойност е по-ниска от

20 000 лв. 

както и

В случаите, когато бенефициентите са възложители по реда на Закона за

обществените поръчки и:

- предвидената стойност за строителство, в т.ч. съфинансирането от страна на

бенефициент, без данък върху добавената стойност е по-ниска от 60 000

лв.;

- предвидената стойност за доставки или услуги, в т.ч. съфинансирането от

страна на бенефициент, без данък върху добавената стойност е по-ниска от

20 000 лв.;

следва  да  приложат  към първичните  платежни документи  поне  2  (две)

съпоставими  оферти,  каталози,  разпечатки  от  официални  интернет

страници  на  производители/доставчици  или  комбинация  от  посочените,

съдържащи  цена,  характеристика/функционалност/описание,  които  не

противоречат  на  заложените  в  договора  за  безвъзмездна  финансова

помощ.“

2. Отменям  актуализирани  указания  (от  27.08.2014  г.)  на  УО  на  ОПРКБИ  за

прилагане на разпоредбата на чл.9, ал.2 от ПМС 118/2014г.

3. Контрол по изпълнение на настоящото решение възлагам на г-н Стефан Попов,

началник  отдел  „Наблюдение  и  контрол  на  изпълнението“,  Главна  дирекция

„Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката и

енергетиката. Настоящото Решение да се прилага от датата на издаването му за

всички  сключени  договори  по  Оперативна  програма  „Развитие  на

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г.
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4. Настоящото решение да се публикува на Интернет страницата на Управляващия

орган  на  Оперативна  програма  „Развитие  на  конкурентоспособността  на

българската икономика“ 2007-2013 и да се доведе до знанието на служителите в

Главна дирекция „Европейски фондове  за  конкурентоспособност"  за  сведение и

изпълнение.
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