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  Република България 

 

 

ЗАПОВЕД 

№  I-66/20.03.2023 г. 

 

На основание чл. 23, ал. 1 и 2 от Постановление № 114 на МС от 08.06.2022 г. за 

определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от 

Механизма за възстановяване и устойчивост (Обн. - ДВ, бр. 43 от 10.06.2022 г.; изм. и 

доп., бр. 70 от 30.08.2022 г., в сила от 30.08.2022 г.), чл. 8, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 2 от 

Постановление № 157 на МС от 07.07.2022 г. за определяне на органите и структурите, 

отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република 

България, и на техните основни функции (Обн. - ДВ, бр. 54 от 12.07.2022 г.; изм. и доп., 

бр. 70 от 30.08.2022 г., в сила от 30.08.2022 г.; изм., бр. 85 от 25.10.2022 г., в сила от 

25.10.2022 г.), Заповед № I-58/07.03.2023 г.  на председателя на Българската академия на 

науките, писмо на Министерство на финансите с вх. № 94-17-2-1/13.01.20223 г. за 

съгласуване на режима на държавните помощи, 

В качеството ми на ръководител на структурата за наблюдение и докладване (СНД) 

– БАН във връзка с изпълнение на инвестиция C2I2 „Повишаване на иновационния 

капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите 

технологии“, Компонент 2. „Научни изследвания и иновации“ по Плана за възстановяване 

и устойчивост 

 

НАРЕЖДАМ: 

I. УТВЪРЖДАВАМ: Документация за провеждане на процедура чрез директно 

предоставяне на средства на краен получател Единен център за иновации - БАН  BG-RRP-

2.008 „Надграждане на Единния център за иновации на БАН“ за изпълнение на дейности 

по инвестиция C2I2 „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на 

науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“, Компонент 2. „Научни 

изследвания и иновации“ на ПВУ, както следва:  



1. Покана за участие в процедура чрез директно предоставяне, в която са посочени:  

- условията за получаване на средства от Механизма за възстановяване и 

устойчивост;  

- условията за изпълнение на инвестицията.  

2. Информация за откриване на процедурата 

II. ОТКРИВАМ: Процедура за директно предоставяне на средства на  краен 

получател Единен център за иновации - БАН  BG-RRP-2.008 „Надграждане на Единния 

център за иновации на БАН“ за изпълнение на дейности по инвестиция C2I2, Компонент 

2. „Научни изследвания и иновации“ на ПВУ, считано от датата на публикуване на 

документите по реда на т. т. III от настоящата заповед. 

III. Документите по т. I, ведно с настоящата заповед, да бъдат публикувани в 

информационната система за за ПВУ (https://eumis2020.government.bg), както и на 

интернет страницата на Българска академия на науките (https://www.bas.bg/) като 

структура за наблюдение и докладване. Публикуването да се извърши на датата на 

влизане на настоящата заповед в сила, като в същия ден поканата за участие да се изпрати 

на конкретния краен получател. 

IV. Заповедта влиза в сила от датата на издаването ѝ. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще се осъществява от ръководителя на СНД-

БАН. 

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите служители за сведение и 

изпълнение. 

Настоящата заповед и утвърдените с нея документи подлежат на оспорване по реда 

на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд София-градв 14 

дневен срок от публикуването им. 

 

 

 

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА СНД-БАН 

Проф. д-р Нели Косева 
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