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 Дневен ред на заседанието 
  

1. Откриване на заседанието.  
Приветствие към участниците. 
Приемане на дневен ред и одобряване на протокола от третото заседание на Комитета 
за наблюдение (5  декември 2008 г.) 

2. Напредък по изпълнението на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” (ОП „Конкурентоспособност”), 
г-н Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката и Ръководител на 
Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност” 

3. Представяне на Enterprise Europe Network, г-н Ангел Милев, координатор за България 

4. Одобряване на Годишен доклад за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност” - 
2008.  

5. Обсъждане и приемане на Специфични критерии за избор на операции за 
безвъзмездна помощ по Приоритетна ос 2: Операция 2.4.1. Насърчаване на бизнес 
кооперирането и клъстерите - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” и операция 2.2.2. 
„Създаване на регионални  бизнес-инкубатори” – Процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за създаване и развитие на  бизнес-
инкубатори”  

6. Анализ на процедурите за безвъзмездна финансова помощ по ОП 
„Конкурентоспособност”, отворени за кандидатстване през 2008 г.   

7. Обсъждане и приемане на Специфични критерии за избор на операции за 
безвъзмездна помощ по Приоритетна ос 2: Операция 2.1.1. Технологична 
модернизация в предприятията - Процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” и 
операция 2.1.1. Технологична модернизация в предприятията - Процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Технологична модернизация в 
големи предприятия”   

8. Предложение за промяна на размера на бюджета на процедури за безвъзмездна помощ 
по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Конкурентоспособност"    

9. Промяна на Общи критерии за избор на операции за Процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: „Развитие на стартиращи иновативни предприятия 
чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и  услуги” по 
Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика базирана на знанието и иновационните 
дейности”, Област на въздействие 1.1. „Подкрепа за иновационни дейности в 
предприятията”, Операция 1.1.1. „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи 
иновативни предприятия”  



10. Разни  

11. Закриване на заседанието  
 

 
Комитетът за наблюдение взе следните РЕШЕНИЯ: 

 

1. Одобрява протокола от заседанието на Комитета за наблюдение, проведено на 5 
декември 2008 год.  

2. Одобрява  Годишния  доклад за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност” за 2008 
г. с направените предложения за изменения и допълнения в текста и дава съгласието 
си за изпращането му на Европейската комисия. Възлага на Управляващия орган на 
ОП „Конкурентоспособност” да предостави одобрения Годишен доклад за 2008 год. 
на Централното координационно звено за изпращането му в Европейската комисия. 

3. Приема предложените Специфични критерии за избор на операции за безвъзмездна 
помощ по Приоритетна ос 2: Операция 2.4.1. Насърчаване на бизнес кооперирането и 
клъстерите - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
„Подкрепа за развитието на клъстерите в България” 

4. Приема предложените Специфични критерии за избор на операции за безвъзмездна 
помощ по Приоритетна ос 2: Операция 2.2.2. „Създаване на регионални  бизнес-
инкубатори” – Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
„Подкрепа за създаване и развитие на  бизнес-инкубатори” 

5. Приема предложените Специфични критерии за избор на операции за безвъзмездна 
помощ по Приоритетна ос 2: Операция 2.1.1. Технологична модернизация в 
предприятията - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
„Технологична модернизация в малки и средни предприятия” и операция 2.1.1. 
Технологична модернизация в предприятията - Процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „Технологична модернизация в големи предприятия”. 
Приема направените предложения за удължаване на срока (максимално допустима 
продължителност на индивидуален проект) за малките и средни предприятия от 12 на 
18 месеца и за включване на предприятия от добивната промишленост за 
кандидатстване по схемата. 

6. Приема предложението за промяна на размера на бюджета на процедури за 
безвъзмездна помощ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма 
"Конкурентоспособност”  

7. Приема предложената промяна на Общите критерии за избор на операции за 
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Развитие на 
стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни 
продукти, процеси и  услуги” по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика базирана 
на знанието и иновационните дейности”, Област на въздействие 1.1. „Подкрепа за 
иновационни дейности в предприятията”, Операция 1.1.1. „Подкрепа за създаване и 
развитие на стартиращи иновативни предприятия”  

 

 


