
 
 

Пето заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. 

25 ноември 2009 год. 
Гранд Хотел София, зала София, гр. София 

 

 

 Дневен ред на заседанието 

1. Откриване на заседанието. 
Приемане на дневен ред и одобряване на протокола от четвъртото заседание на 
Комитета за наблюдение (28 май 2009 г.) 

2. Обсъждане и приемане на изменения във Вътрешните правила за работа на Комитета 
за наблюдение  

3. Представяне на напредъка по изпълнението на ОП  „Конкурентоспособност”  

4. Анализ на процедурите за безвъзмездна финансова помощ, обявени до момента по ОП 
„Конкурентоспособност”  

5. Представяне на Индикативна годишна работна програма за 2010 год.  

6. Обсъждане и приемане на Общи критерии за избор на операции за безвъзмездна 
помощ по Приоритетна ос 1: Операция 1.2.1. Създаване на нова и укрепване на 
съществуваща про-иновативна инфраструктура - Процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „Създаване на нови и укрепване на съществуващи  
технологични центрове” и Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 
трансфер”; Операция 1.1.2. Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и 
внедряването им в икономиката - Процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, 
процеси и предоставяне на иновативни услуги” 

7. Обсъждане и приемане на Общи критерии за избор на операции за безвъзмездна 
помощ по Приоритетна ос 2: Операция 2.2.1. Създаване на мрежа от организации, 
предоставящи консултантски и информационни услуги за предприятията - Процедура 
„Създаване на мрежа от организации, предоставящи консултантски и информационни 
услуги за предприятията”; Операция 2.1.2. „Покриване на международно признати 
стандарти”- Процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ „Покриване на 
международно признати стандарти”; Операция 2.1.1. „Технологична модернизация в 
предприятията” - Процедура за предоставяне на  безвъзмездна помощ „Технологична 
модернизация в малки и средни предприятия” и Процедура за предоставяне на 
безвъзмездна помощ „Технологична модернизация в големи предприятия” 

8. Предложение за промяна на размера на бюджета на процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес- 
инкубатори”, по Приоритетна ос 2 на ОП „Конкурентоспособност”: Повишаване 
ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда, Област на 
въздействие 2.2.  „Създаване на инфраструктура в  подкрепа на бизнеса”, 
Индикативна операция 2.2.2. „Създаване на регионални бизнес-инкубатори” 

9. Разни  

10. Закриване на заседанието  



 
Комитетът за наблюдение взе следните РЕШЕНИЯ: 

 

1. Одобрява протокола от заседанието на Комитета за наблюдение, проведено на 28 май 
2009 год.  

2. Приема измененията в правилата за работа на Комитета за наблюдение на ОП  
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2009 – 2013 г. с 
направеното предложение за допълнение в текста на чл. 15 (3) „Членовете на 
Комитета изпращат писмено становището си в определения в документацията по ал. 2 
срок, който не може да бъде по-малък от 7 календарни дни.” 

3. Приема Индикативната годишна работна програма за 2010 год. 

4. Приема предложените Общи критерии за избор на операции по Приоритетна ос 1: 
процедура за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ „Създаване на нови и  
укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”; процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Създаване на нови и  укрепване на 
съществуващи технологични центрове; процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни 
продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”. Възлага на УО да отрази 
направените по време на заседанието коментари и бележки по критериите и да ги 
предостави за окончателно съгласуване от КН.  

5. Приема по принцип предложените Общи критерии за избор на операции за 
безвъзмездна помощ по Приоритетна ос 2: Операция 2.2.1. Създаване на мрежа от 
организации, предоставящи консултантски и информационни услуги за 
предприятията - процедура „Създаване на мрежа от организации, предоставящи 
консултантски и информационни услуги за предприятията”; Операция 2.1.2. 
„Покриване на международно признати стандарти”- процедура за предоставяне на 
безвъзмездна помощ „Покриване на международно признати стандарти”; Операция 
2.1.1. „Технологична модернизация в предприятията” - процедура за предоставяне на  
безвъзмездна помощ „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” и 
процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ „Технологична модернизация в 
големи предприятия”. Възлага на УО да отрази направените по време на заседанието 
коментари и бележки по критериите и да ги предостави за окончателно съгласуване от 
КН. 

 

 

 


