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РЕШЕНИЕ 

 
№ РД-16-1514/01.11.2012 г. 

 
 
На основание 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.), § 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.), 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 докладна записка № К-93-00-

283/24.10.2012г. от началника на отдел „Наблюдение и контрол на изпълнението“, в 

качеството на ръководител на Договарящия орган, 

 

 

РЕШАВАМ: 
 

1. С бенефициентите, сключили договори за безвъзмездна финансова помощ по 

процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” 

да бъдат сключени допълнителни споразумения, с които да се направят изменения в 

Приложение Б (Бюджет) към договорите за безвъзмездна финансова помощ, както следва: 

1.1. В случаите, в които Договарящият орган е одобрил разходи по бюджетен ред 

1 - „Разходи за придобиване на инвестиционни проекти по смисъла на Закона за 

устройство на територията за изграждане, преустройство или разширяване на сгради за 

нуждите на нови или вече съществуващи бизнес инкубатори“, изменения в бюджетен ред 2 

- „Разходи за строителство, свързано с изграждане, преустройство или разширяване на 

сгради, върху които кандидатът или участник в обединението-кандидат има вещно право, 

за нуждите на нови или разширяване на съществуващи бизнес инкубатори“ и бюджетен 

ред 3 - „Разходи за строително-монтажни работи, свързани с изграждане, преустройство 

или разширяване на сгради, върху които кандидатът или участник в обединението-

кандидат има вещно право, за нуждите на нови или разширяване на съществуващи бизнес 

инкубатори“ могат да бъдат извършени след представяне на одобрен технически проект, 
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съдържащ документацията по чл. 21, ал. 1 и ал.2 от Наредба № 4 от 21.05.2001 г. (обн., 

ДВ, бр. 51 от 5.06.2001 г., посл. изм., ДВ, бр. 96 от 4.12.2009г.) за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти, актуализирана количествено-стойностна 

сметка като част от техническия проект и разрешение за строеж, издадено след 

подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ. 

1.2. В случаите, в които Договарящият орган не е одобрил разходи по бюджетен 

ред 1 - „Разходи за придобиване на инвестиционни проекти по смисъла на Закона за 

устройство на територията за изграждане, преустройство или разширяване на сгради за 

нуждите на нови или вече съществуващи бизнес инкубатори“, но в проектното 

предложение е посочено, че инвестиционният проект ще бъде изготвен след сключване на 

договора за безвъзмездна помощ, изменения в бюджетен ред 2 - „Разходи за строителство, 

свързано с изграждане, преустройство или разширяване на сгради, върху които 

кандидатът или участник в обединението-кандидат има вещно право, за нуждите на нови 

или разширяване на съществуващи бизнес инкубатори“ и бюджетен ред 3 -„Разходи за 

строително-монтажни работи, свързани с изграждане, преустройство или разширяване на 

сгради, върху които кандидатът или участник в обединението-кандидат има вещно право, 

за нуждите на нови или разширяване на съществуващи бизнес инкубатори“ могат да бъдат 

извършени след представяне на одобрен технически проект, съдържащ документацията по 

чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти, актуализирана количествено-стойностна сметка като част от 

техническия проект и разрешение за строеж, издадено след подписване на договора за 

безвъзмездна финансова помощ. 

1.3. В случаите, в които Договарящият орган не е одобрил разходи по бюджетен 

ред 1 - „Разходи за придобиване на инвестиционни проекти по смисъла на Закона за 

устройство на територията за изграждане, преустройство или разширяване на сгради за 

нуждите на нови или вече съществуващи бизнес инкубатори“, инвестиционният проект е 

одобрен преди сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ и в проектното 

предложение е предвидено, че проектът ще се изпълнява съгласно одобрения 

инвестиционен проект и разрешение за строеж, изменение в бюджетен ред 2 - „Разходи за 

строителство, свързано с изграждане, преустройство или разширяване на сгради, върху 

които кандидатът или участник в обединението-кандидат има вещно право, за нуждите на 

нови или разширяване на съществуващи бизнес инкубатори“ и бюджетен ред 3 - „Разходи 

за строително-монтажни работи, свързани с изграждане, преустройство или разширяване 

на сгради, върху които кандидатът или участник в обединението-кандидат има вещно 

право, за нуждите на нови или разширяване на съществуващи бизнес инкубатори“ могат 

да бъдат извършени при следните условия: 

а) в резултат на реализирани несъществени отклонения в инвестиционния 

проект по смисъла на чл. 154 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) – след 

представяне на обосновка от проектанта на съответната част и заменителна таблица за 

промяна на строително-ремонтни дейности (Приложение 2.2.1 към Оперативното 

ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ); 



б) в резултат на съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2 и при 

изпълнение на изискванията на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ – след представяне на разрешение за 

строеж, с вписана забележка от главния архитект на общината, на чиято територия се 

намира обектът; изменение на инвестиционния проект със заверка на проектанта по 

съответната част, предмет на изменението; актуална количествено–стойностна сметка и 

заменителна таблица за промяна на СМР по образец (Приложение 2.2.1 към Оперативното 

ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ).  

2. Посочените в т. 1 изменения могат да бъдат реализирани само при спазване  на 

чл. 3 от договора за БФП и чл. 8 от Общите условия (Приложение №II) към договорите за 

безвъзмездна финансова помощ. 

3. Бенефициентите, които считат за необходимо да се възползват от описаната в т. 

1 възможност, следва да подадат искане за изменение. 

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

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013. 

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

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

„Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката, 

енергетиката и туризма. 

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите в ГД „ЕФК“ за сведение и 

изпълнение. 

 
 
 

КИРИЛ ГЕРАТЛИЕВ 
Главен директор на Главна дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ и  
Ръководител на Договарящия орган 
 
 
 
Съгласували: ............................    ...........................    Грета Добрева, Заместник главен директор на ГД „ЕФК” 

                        подпис                 дата 

 

............................    ...........................     Даниела Малхасян, Заместник главен директор на ГД „ЕФК” 

                        подпис                 дата 

 
............................    ...........................     Антония Доросиева, началник отдел „ФУ”, ГД „ЕФК” 

                     подпис     дата 

 

............................    ...........................     Диляна Панчева, началник отдел „ЗВКН”, ГД „ЕФК” 

                     подпис     дата 

 

............................    ...........................     Радослава Велева, началник отдел „Отдел "ППД"”, ГД „ЕФК” 

                     подпис     дата 

 

                ............................    ...........................     Стефан Попов, и.д. началник отдел „НКИ”, ГД „ЕФК” 

                     подпис     дата 

 

                ............................    ...........................     Борислава Стоянова, държавен експерт отдел „ПНООП”, ГД „ЕФК” 

                     подпис     дата 

 

Изготвили:         ............................    ...........................     Ева Георгиева, главен експерт, отдел „ЗВКН ”, ГД „ЕФК” 

                     подпис     дата 

 

                  ............................   ………………………………    Анета Авджиева, главен сътрудник по УЕПП, отдел „НКИ”, ГД ”ЕФК” 

                     подпис     дата 


