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З  А  П  О  В  Е  Д

№ ………

София                                                   2021 г.

На основание чл. 9, ал. 5 от Закона за управление на 
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, чл. 
72, ал. 1, чл. 133, ал. 3, чл. 156, ал. 1 и чл. 179 от 
Административнопроцесуалния кодекс и Заповед № Р-73 на министър-
председателя от 14 май 2021 г. 

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Оттеглям Заповед № ДУ-25/28.06.2021 г. за утвърждаване 
на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.021 за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на 
проектни предложения с наименование: „Повишаване на гражданското 
участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и 
законодателство“ и прекратявам процедурата със следните мотиви: 

На 12.07.2021 г. е постъпила жалба до Административен съд 
София-град срещу Заповед № ДУ-25/28.06.2021 г. на ръководителя на 
Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ (УО 
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на ОПДУ) за утвърждаване на горепосочените насоки за 
кандидатстване (НК).  

С жалбата се оспорват т. 11.1 и 12.1 от НК, а именно част 
от изискванията за допустимост по отношение на кандидатите и 
партньорите – юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). 

След анализ на доводите, изложени в жалбата и изискванията 
по т. 11.1 и 12.1 от НК, е идентифицирано ограничаване на 
възможността в процедурата да участват като кандидати и партньори 
и ЮЛНЦ, учредени на основание Закона за ЮЛНЦ, определени за 
извършване на дейност в обществена полза, които не са 
пререгистрирани до 6 месеца преди датата на подаване на проектно 
предложение, с което се нарушават принципите на свободна и лоялна 
конкуренция и равнопоставеност и недопускане на дискриминация, 
закрепени в чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУСЕСИФ. 

2. Възлагам на отговорните служители по Приоритетна ос 2 на 
Оперативна програма „Добро управление“: 

2.1. до един работен ден от издаването на тази заповед да 
организират публикуването й на Единния информационен 
портал за обща информация за изпълнението и 
управлението на ЕСИФ и в Информационната система за 
управление и наблюдение на средствата от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове. 

2.2. в срок до 25.08.2021 г. да изготвят документи по чл. 
26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от 
Европейските структурни и инвестиционни фондове, 
необходими за откриването на нова Процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез 
подбор на проектни предложения с наименование: 
„Повишаване на гражданското участие в процесите на 
изпълнение и мониторинг на политики и 
законодателство“, финансирана по Приоритетна 2 на 
ОПДУ. 
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Препис от заповедта да се изпрати на заинтересованите лица
за сведение и изпълнение.

Тази заповед може да бъде оспорвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд София-
град в едномесечен срок от датата на съобщението за издаването й.

РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“:

ИРЕНА ПЪРВАНОВА 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“
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