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З А П О В Е Д 

5.5.2020 г.

X РД09-91/ 05.05.2020

Signed by: Mariana Dimitrova Zareva  

На основание чл. 9, ал. 5, чл. 26, ал. 1, ал. 6 и ал. 7, т. 1 и т. 3, чл. 27, ал. 1 и ал. 2, 

изречение второ от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове, чл. 5, ал. 1 и чл. 11, ал. 5, т. 1 от Постановление № 162 на МС 

от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2016 г., посл. 

доп., ДВ, бр. 75 от 2018 г.) във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 6, т. 1 от Устройствения 

правилник на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ (обн., ДВ, бр. 86 от 2017 г., изм. и доп., бр. 24 от 2019 г.), т.5.3.3.4 

от Глава 5 от Наръчника за управление на Оперативна програма „Наука и образование 

за интелигентен растеж“, утвърден със Заповед № РД09-39/02.03.2020 г,. и във връзка с 

Решение на Народното събрание за удължаване на извънредното положение върху 

цялата територия на Република България, до 13 май 2020 г. (обн., ДВ, брой 33 от 

07.04.2020 г.), 

 

Н А Р Е Ж Д А М 

I. УТВЪРЖДАВАМ: Изменение на документация за провеждане на процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на 

капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ по 

приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 -2020 г. в 

частта Условия за кандидатстване, т.25. Краен срок за подаване на проектните 

предложения, както следва: 

1. Крайният срок за подаване на проектните предложения, подписани с КЕП през 

системата ИСУН 2020 е: не по-късно от 17:30 часа на 28.05.2020 г.  
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II. Документът по т. I да се публикува не по-късно от 07.05.2020 г. в информационната 

система ИСУН 2020, на интернет страницата на ОПНОИР: http://opnoir.bg/, както и да 

се предостави за публикуване на Единния информационен портал www.eufunds.bg. 

III. Настоящата заповед влиза в сила от датата на публикуването й по реда на т. II. 

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Мария Станевска – 

директор на дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“, Изпълнителна агенция 

„Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

 Настоящата заповед и утвърдения с нея документ подлежат на оспорване пред 

Административен съд – София град в 14-дневен срок от публикуването им. 

Приложение: Изменени Условия за кандидатстване по горепосочената 

процедура. 

5.5.2020 г.

X е-подпис
КИРИЛ ГЕРАТЛИЕВ
Изп.директор и Ръководител на УО
Signed by: Kiril Rosenov Geratliev  

 
 


