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МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 

 
 

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 - 2013 

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
    

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013 г. ОБЯВЯВА издаденото Решение на Ръководителя 
на Управляващия орган № РД-16-1328/19.11.2010 г. за прекратяване на процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 
„Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”. 
 
На основание чл. 32, ал. 5, т. 1 във връзка с чл. 13, ал. 2 от ПМС № 121/31.05.2007 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., бр. 90 от 16.11.2010 г.) Ръководителят на 
Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007-2013 г. издаде Решение за прекратяване на процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ без определен срок за кандидатстване: 
2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи 
иновативни предприятия”, считано от 19.11.2010 г. 
 
Всички проектни предложения, получени до тази датата ще бъдат разгледани и оценени. 
 
В случай на подаване на проектни предложения по процедурата след датата на издаване 
на решението до днес, кандидатите, подали проектни предложения, ще бъдат уведомени 
писмено за прекратяването на процедурата от изпълнителния директор на 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, като 
последните нямат право на обезщетения.      
 
Пълният текст на решение № РД-16-1328/19.11.2010 г., ведно с мотивите за прекратяване, 
са публикувани и на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и 
www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща информация за 
управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в 
Република България: www.eufunds.bg. 

 

Използваме случая да Ви уведомим, че през месец декември 2010 г. предстои обявяване 
на нова процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Разработване 
на иновации от стартиращи предприятия”. Насоките и пакета документи за 
кандидатстване по процедурата ще бъдат публикувани на по-горе посочените интернет 
страници при нейното обявяване.  
 


