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РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ  

  

  

№ РД-16-1360/ 08.12.2016 г. 

 

 

На основание § 10, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби във 

връзка с чл.29, ал.2 и чл.30, ал.1 от Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове, и във връзка с датата на 

обявяване на процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за 

внедряване на иновации в предприятията“ по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) – 23.12.2015 г., чл. 30, ал. 1, т. 2, б. „г“ 

от Устройствения правилник на Министерството на икономиката, приет с ПМС № 

447 от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 108 от 2014 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 36 от 2016 

г.), т. 1 от Решение № 574 на Министерския съвет от 13.07.2016 г. за определяне 

на управляващ и сертифициращ орган на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, чл. 23, ал. 1, т. 1, чл. 24, ал. 1, т. 1-3 и §1, 

т.11 от допълнителните разпоредби на Постановление № 107 на Министерския 

съвет от 2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за 

регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на 

Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 

2014 - 2020 г. (обн. ДВ, бр. 42 от 2014 г., отм. ДВ, бр. 53 от 2016 г.), т. II.1.4.2 от 

глава 4 „Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – част II” 

от Наръчника по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-

2020, Вариант 1, утвърден със Заповед № РД-16-195/18.03.2015 г., изменен със 

Заповед № РД-16-602/17.07.2015 г.  и Заповед № РД-16-914/26.10.2015 г. на 

ръководителя на управляващия орган на ОПИК, т.9. от Вътрешните правила за 

работа на Оценителната комисия и на екипа по договаряне при процедури за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 (Приложение 4.II.1 към Глава 4 

от Наръчника по ОПИК, Вариант 1, утвърден със Заповед № РД-16-195/18.03.2015 

г., изменен със Заповед № РД-16-602/17.07.2015 г. и Заповед № РД-16-914/ 

26.10.2015 г. на ръководителя на управляващия орган на ОПИК), т.1 от Заповед 

№ РД-16-26/15.01.2016 г. на министъра на икономиката, във връзка с постъпил 

доклад от оценителната комисия, определена със Заповед № РД-16-

313/11.04.2016 г., изменена със Заповед № РД-16-444/14.05.2016 г., Заповед № 

РД-16-568/20.06.2016 г., Заповед № РД-16-981/07.10.2016 г. и Заповед № РД-16-

1150/16.11.2016 г. на ръководителя на управляващия орган на ОПИК, за 

извършена оценка и класиране на проектни предложения  по процедура 

BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”, по 

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 

1.1 „Технологично развитие и иновации“ на Оперативна програма „Иновации и 
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конкурентоспособност“ 2014-2020, в качеството ми на ръководител на 

управляващия орган, 

 

  

РРЕЕШШААВВААММ::  

  

 

1.  Одобрявам доклада на оценителната комисия, определена със Заповед № РД-

16-313/11.04.2016 г., изменена със Заповед № РД-16-444/14.05.2016 г., Заповед 

№ РД-16-568/20.06.2016 г., Заповед № РД-16-981/07.10.2016 г. и Заповед № РД-

16-1150/16.11.2016 г. на ръководителя на управляващия орган на Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура 

BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”,  по 

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 

1.1 „Технологично развитие и иновации“ на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020. 

 

2. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ на одобрените за 

финансиране проектни предложения е в размер на 95 858 376,93 лева 

(деветдесет и пет милиона, осемстотин петдесет и осем хиляди, триста седемдесет 

и шест лева и деветдесет и три стотинки), при общ размер на финансовите 

средства по процедурата  97 791 500,00 лева (деветдесет и седем милиона, 

седемстотин деветдесет и една хиляди и петстотин лева и нула стотинки). 

 

3. Утвърждавам Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, 

включително наименованието на проектите и кандидатите, получената от всяко 

проектно предложение окончателна оценка, размера на общо допустимите 

разходи и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде 

предоставена за всяко проектно предложение, както и интензитет на 

безвъзмездната финансова помощ, включително по Елемент “Инвестиции“ и 

Елемент „Услуги“ , съгласно Приложение № 1 към настоящото решение. 

 

4. Утвърждавам Списък с резервни проектни предложения, които успешно са 

преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране, включително 

наименованието на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно 

предложение окончателна оценка, размера на общо допустимите разходи и 

размера на безвъзмездната финансова помощ, както и интензитет на 

безвъзмездната финансова помощ, включително и по Елемент “Инвестиции“ и 

Елемент „Услуги“, съгласно Приложение № 2 към настоящото решение. 

 

5. Утвърждавам Списък на отхвърлените проектни предложения и основанията за 

отхвърлянето им, както и окончателните оценки на проектните предложения, в 

случаите, когато същите са били обект на техническа и финансова оценка, 

съгласно Приложение № 3 към настоящото решение. 

 

6. Утвърждавам Списък на оттеглените по време на оценката проектни 

предложения, съгласно Приложение № 4 към настоящото решение. 

 

7. Одобрените кандидати да бъдат уведомени писмено в срок до 10 работни дни от 

издаване на настоящото решение. 
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8. Кандидатите от Списъка с резервни проектни предложения и от Списъка на 

отхвърлените проектни предложения да бъдат уведомени писмено в срок до 10 

работни дни от издаване на настоящото решение. 

 

9. Настоящото решение подлежи на оспорване по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд София - град в 

14-дневен срок от съобщаването му. 

 

10. Контрола по изпълнение на решението ще осъществявам лично. 

 

Настоящото решение да се доведе до знанието на заместник-главните директори и 

началниците на отдели и сектори в главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност“.  

 

 

 

 

 

 

Подпис / не се чете/ 

 

ИВЕЛИНА ПЕНЕВА 

Главен директор на  

главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и 

ръководител на управляващия орган  

на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

(съгласно Заповед № РД-16-26/15.01.2016 г. на министъра на икономиката) 

 

 

 

 


