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З А П О В Е Д 

6.1.2023 г.

X РД-02-16-6/06.01.2023 

№

Signed by: VESELINKA HRISTOVA DIMITROVA  
 

На основание чл. 71, пар. 4 и чл. 72 от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския 

парламент и на Съвета от 24.06.2021 г. за установяване на общоприложимите 

разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 

фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за 

морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за 

фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента 

за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (ОВ L 

231, 30.6.2021 г., стp. 159), чл. 9, ал. 5, изречение второ, чл. 26, ал. 1-3, 5 и 6, чл. 

27, ал. 3  от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при 

споделено управление (ЗУСЕСФСУ), чл. 27, ал. 1, т. 2, б. г) от Устройствения 

правилник на Министерството на иновациите и растежа (приет с ПМС № 20 от 

25.02.2022  г., обн., ДВ, бр. 17 от 01.03.2022 г., в сила от 01.03.2022 г.), т. 1, б. „а“ 

от Решение № 712 от 6.10.2020 г. за определяне на структурите, отговорни за 

управлението, контрола, отчетността, координацията и одита на програмите, 

съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 

фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело, рибарство и 

аквакултури, Фонда за справедлив преход, Европейския фонд за гарантиране на 

земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Фонд 

„Вътрешна сигурност”, Фонд „Убежище и миграция“ и Инструмента за финансово 

подпомагане на управлението на границите и за визите като част от Фонда за 

интегрирано управление на границите за програмен период 2021-2027 г., и 

програмите за сътрудничество, в които Република България участва за програмен 
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период 2021–2027 г. (изм. с РМС № 272/28.04.2022 г. и РМС № 519/22.07.2022 г.), т. 

6.2. от Глава 6 „Техническа помощ“ от Наръчника по програма 

„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (вариант 1, ноември 

2022, утвърден със Заповед № РД-02-16-255/15.11.2022 г. на главния директор на 

главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството 

на иновациите (ГД ЕФК) и ръководител на Управляващия орган, Заповед № РД-02-

16-626/16.12.2022 г. на министъра на иновациите и растежа, Методология и 

критерии за подбор на операции по процедура „Осигуряване на техническа помощ за 

успешното изпълнение на програма „Конкурентоспособност и иновации в 

предприятията“ за периода 2021-2027 г.“ по приоритет 3 „Техническа помощ“ на 

програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, одобрени от 

Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП, в рамките на тридесет и девета 

писмена процедура за неприсъствено вземане на решение, проведена в периода 16 – 

30 ноември 2022 г., служебна бележка № 91-Е-725/20.12.2022 г., с която проектите 

на документи по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ са изпратени на Управляващ орган на 

ПКИП, в качеството му на конкретен бенефициент на безвъзмездната финансова 

помощ по приоритет 3 „Техническа помощ“ на програма „Конкурентоспособност и 

иновации в предприятията“ 2021-2027 (ГД ЕФК в Министерството на иновациите и 

растежа) за предложения и възражения, служебна бележка № 91-Е-725-

1/21.12.2022, с която е изразено становището на конкретния бенефициент по 

проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ, писмо вх. № 26-У-608-

1/22.12.2022 г. от Министерството на финансите за съгласуване по чл. 26, ал. 3 от 

ЗУСЕСФСУ и в изпълнение на програма „Конкурентоспособност и иновации в 

предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 (одобрена с Решение на Европейската комисия № 

C(2022) 7161 от 03.10.2022 г.)  

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

 

I. Утвърждавам пакет документи за провеждане на процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ въз основа на финансов план за 

бюджетни линии  BG16RFPR001-3.001 „Осигуряване на техническа помощ за 

успешното изпълнение на програма „Конкурентоспособност и иновации в 

предприятията“ за периода 2021-2027 г.“ по приоритет 3 „Техническа помощ“ на 

програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, както следва:                                                                                                        

1. Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне 

„Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на програма 

https://umis2020.government.bg/#/procedures/2066
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„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г.“  

заедно с приложенията към тях; 

2. Условия за изпълнение на одобрения проект по процедура чрез директно 

предоставяне „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на 

програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 

г.“ заедно с приложенията към тях; 

3. Покана за предоставяне на финансов план за бюджетни линии по 

процедура чрез директно предоставяне „Осигуряване на техническа помощ за 

успешното изпълнение на програма „Конкурентоспособност и иновации в 

предприятията“ за периода 2021-2027 г.“ 

 

II. Документите по т. I да се публикуват на интернет страницата на програма 

„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, както и в Информационната 

система за управление и наблюдение „ИСУН 2020“. 

 

III. Документите по т. I да се изпратят на Управляващия орган на ПКИП, 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството 

на иновациите и растежа, в качеството му на конкретен бенефициент на 

безвъзмездната финансова помощ по приоритет 3 „Техническа помощ“ на програма 

„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, съгласно Заповед 

№ РД-02-16-626/16.12.2022 г. на министъра на иновациите и растежа.    

 

IV. Контрола по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам 

лично. 

V. Настоящата заповед влиза в сила от датата на издаването ѝ. 

 Настоящата заповед да се доведе до знанието на служителите в главна 

дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на 

иновациите и растежа, чрез електронната деловодна система, за сведение и 

изпълнение. 

 

6.1.2023 г.

X  

Signed by: Stefan Krasimirov Savov  

 
СТЕФАН САВОВ 
Заместник-министър на иновациите и растежа 
и представляващ Управляващия орган в качеството  
му на звено, предоставящо безвъзмездна финансова  
помощ по приоритет 3 „Техническа помощ” на ПКИП 
(съгласно Заповед № РД-02-16-626/16.12.2022 г. на министъра на иновациите и 
растежа) 
 


