
 
 

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

26 ноември 2010 год., хотел Holiday Inn Sofia, зала Витоша 
 

 

 Дневен ред на заседанието 

1. Откриване на заседанието. 
Приемане на дневен ред и одобряване на протокола от Шестото заседание на 
Комитета за наблюдение (2 юни 2010 г.). 

2. Представяне на напредъка в изпълнението на ОП  „Конкурентоспособност”. 

3. Представяне на Индикативна годишна работна програма за 2011 г. 

4. Обсъждане и приемане на Общи критерии за избор на операции по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на приложните 
изследвания в изследователските организации в България”. 

5. Обсъждане и приемане на Общи критерии за избор на операции по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за 
научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”.  

6. Обсъждане и приемане на Общи критерии за избор на операции по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Покриване на международно 
признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”. 

7. Информация за изпълнението на Годишен комуникационен план за 2010 г. към 
Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност”. 

8. Обсъждане и приемане на Годишен комуникационен план за 2011 г. към 
Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност”. 

9. Обсъждане и приемане на Правила за дейността на работна група по хоризонтални 
въпроси в област „Равни възможности” към Комитета за наблюдение на ОП 
„Конкурентоспособност”. 

10. Разни. 

11. Закриване на заседанието. 



 
 

Комитетът за наблюдение взе следните РЕШЕНИЯ: 
 

1. Одобрява протокола от заседанието на Комитета за наблюдение от 2 юни 2010 г. 

2. Приема Индикативната годишна работна програма за 2011 г. 

3. Приема предложените Общи критерии за избор на операции по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на приложните 
изследвания в изследователските организации в България”. Възлага на УО да отрази 
направените по време на заседанието коментари и бележки по критериите. 

4. Приема предложените Общи критерии за избор на операции по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за 
научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”. Възлага 
на УО да отрази направените по време на заседанието коментари и бележки по 
критериите. 

5. Приема предложените Общи критерии за избор на операции по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Покриване на международно 
признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” с 
направеното допълнение към т. III.1. Допустими дейности: в първи булет 
„Консултантски услуги – за предоставяне на професионални съвети и консултации за 
предварителен анализ, подготовка и изграждане на системи за управление” да се 
добави „и/или внедряване на системи за управление на ресурсите на предприятията 
(ERP) и/или внедряване на системи за управление на работа с клиенти (CRM)”; във 
втори булет „Инвестиционна подкрепа” към ERP системи да се добавят и CRM 
системи. Възлага на УО да отрази направените по време на заседанието коментари и 
бележки по критериите. 

6. Приема годишния комуникационен план за 2011 г. към Комуникационния план на ОП 
„Конкурентоспособност”. 

7. Приема изготвения нов проект за Правила за дейността на работна група по 
хоризонтални въпроси в област „Равни възможности” към Комитета за наблюдение на 
ОП „Конкурентоспособност” да бъде предоставен чрез Секретариата на членовете на 
КН за бележки, коментар и последващо утвърждаване. 

8. Приема следните предложения на Управляващия орган и Междинното звено на 
Оперативната програма за решения по изпълнението на приоритетни оси 1, 2 и 3 на 
ОП “Конкурентоспособност”, представени в т. Разни от дневния ред: 

· Да бъде удължен срока за изпълнение на дейностите по сключените договори 
по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и 
развитие на стартиращи иновативни предприятия”. На всички бенефициенти да 
бъде предоставена възможност за удължаване на срока за изпълнение на 
дейностите по сключените договори с до 6 месеца, като максималната 
продължителност на индивидуалните проекти да не надвишава 30 месеца. За 
периода на удължаване на срока на изпълнение прехвърлянето на средства в 
бюджетно перо 1 „Разходи за възнаграждения”, бюджетно перо 6 „Разходи за 
наем” и бюджетно перо 8 „Разходи за организация и управление” да се счита за  
недопустимо.  

· По процедури BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати 
стандарти”, BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и 
средни предприятия” и BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в 



големи предприятия" да се изплаща съответстваща на действителните 
допустими разходи безвъзмездна финансова помощ, в размер под 
регламентирания в Насоките за кандидатстване минимум от: 10 000 лв. по 
процедура BG161PO003-2.1.03, 50 000 лв. по процедура BG161PO003-2.1.04 и 
200 000 лв. по процедура BG161PO003-2.1.05, при условие че, са постигнати 
поставените в договора конкретни цели и резултати. 

· По процедури 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно 
признати стандарти” и BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно 
признати стандарти” да се приемат за допустими дейностите, свързани с 
разработването, внедряването и сертифицирането по стандарт ISO/TS 16949 
„Системи за управление на качеството. Конкретни изисквания за прилагането 
на ISO 9001:2008 при серийното производство и производството на резервни 
части за автомобилната индустрия”, когато сертификатът по ISO/TS 16949 е 
издаден от орган по сертификация, одобрен от International Automotive Task 
Force (IATF). 

· По процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок на 
кандидатстване BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати 
стандарти” общият бюджет да бъде увеличен с 4 889 575,000 лв. (2 500 000, 00 
евро).  

· Одобрява промени в Оперативната програма в частта относно Приоритетна ос 
3 ”Финансови ресурси за развитие на предприятията”,  Област на въздействие 
3.1. „Подобряване на достъпа до финансиране на микро, малки и средни 
предприятия чрез използване на инструментите от финансовия инженеринг”, 
чрез предвиждането на възможност средно големи предприятия с персонал до 
3 000 лица да бъдат допустими крайни бенефициенти в размер до 30% от 
капитала на финансовите инструменти по следните операции:  

- Операция 3.1.3. “Подкрепа за създаване фондове за рисков капитал, 
инвестиращи в МСП”- Покана за заявяване на интерес № JER-009/3 за подбор 
на Финансови посредници, които ще получат средства от Холдинговия Фонд 
по JEREMIE, България за прилагане на следния финансов инструмент: Фонд 
(ове), инвестиращ(и) в компании в етап на растеж; 

- Операция 3.1.3. “Подкрепа за създаване фондове за рисков капитал, 
инвестиращи в МСП” - Покана за заявяване на интерес № JER-009/4 за подбор 
на Финансови посредници, които ще получат средства от Холдинговия Фонд 
по JEREMIE, България за прилагане на следния финансов инструмент: 
Мецанин Фонд (ове).  

УО на ОПК да предприеме необходимите действия за промяна на 
Оперативната програма на основание чл. 33 от Регламент (ЕО) 1083/2006 на 
Комисията. 

 

 

 
 
   


