
 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

Първо официално заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 и на ОП „Инициатива за МСП“ 2014-2020 

26 ноември 2015 г., Гранитна зала, Министерски съвет 
 

 

  

Дневен ред на заседанието 
 

1. Откриване на заседанието. Приемане на дневен ред. 

2. Одобряване на протоколите от Шестнадесетото заседание на КН на ОПРКБИ 2007-2013 

(12 юни 2015 г.), Първото заседание на КН на ОПИК (11 юни 2015 г.) и от Извънредното 

заседание на КН на ОПИК (22 юни 2015 г.)  

3. Предложение за промяна на Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение 

на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 

4. Представяне на напредъка в изпълнението на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 

през 2015, включително напредъка в изпълнението на предварителните условия. 

5. Обсъждане и одобряване на предложение за промяна на Индикативната годишна 

работна програма на ОПИК 2014-2020 за 2015 г. 

6. Обсъждане и одобряване на методология и критерии за подбор на операции по 

процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"  

7. Обсъждане и одобряване на методология и критерии за подбор на операции по 

процедура "Енергийна ефективност за МСП"  

8. Обсъждане и одобряване на методология и критерии за подбор на операции по 

процедура "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия". 

9. Обсъждане и одобряване на Индикативната годишна работна програма на ОПИК 2014-

2020 за 2016 г. 



10. Обсъждане и одобряване на План за оценка на ОПИК 2014-2020 г. 

11. Представяне на изпълнението на Годишния план за действие за 2015 г. на ОПИК 2014-

2020 в изпълнение на Националната комуникационна стратегия. Представяне на 

Годишния план за действие за 2016 г.  

12. Представяне на ОП „Инициатива за МСП“ 2014-2020, одобрена от ЕК и предстоящи 

стъпки в изпълнението й 

13. Представяне на напредъка в изпълнението на ОПРКБИ 2007-2013 през 2015 г., 

включително информация за изпълнението на Годишен комуникационен план  

14. Обсъждане и одобряване на предложение за удължаване продължителността на 

операциите по област на въздействие 3.1: Подобряване на достъпа до финансиране на 

микро, малки и средни предприятия чрез използване на инструментите от финансовия 

инженеринг 

15. Предоставяне на информация относно процеса по приключване на ОПРКБИ 2007-2013 - 

анализ на риска и рискови проекти, предприети мерки за успешното приключване на 

Програмата 

16. Информация за резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити по 

ОПРКБИ 2007-2013 през 2015 г.   

17. Разни 

18. Закриване на заседанието 

 

 

Комитетът за наблюдение взе следните РЕШЕНИЯ: 

 

1. Одобрява протоколите от Шестнадесетото заседание на КН на ОПРКБИ 2007-2013 (12 

юни 2015 г.), Първото заседание на КН на ОПИК (11 юни 2015 г.) и от Извънредното 

заседание на КН на ОПИК (22 юни 2015 г.).  

2. Одобрява предложените от Управляващия орган промени във Вътрешните правила за 

работа на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г., както и направеното от КН предложение за 

допълнение към правилата. 

3. Одобрява предложените промени в Индикативната годишна работна програма на ОП 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за 2015 г., заедно с направените по 

време за заседанието предложения за промени. 

4. Одобрява предложените методология и критерии за подбор на операции по процедура 

"Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия, заедно с направените по време 

за заседанието предложения за промени. 

5. Одобрява предложените методология и критерии за подбор на операции по процедура 

"Енергийна ефективност за МСП", заедно с направените по време за заседанието 

предложения за промени. 

6.  Одобрява предложените методология и критерии за подбор на операции по 

процедура "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия", 

заедно с направените по време за заседанието предложения за промени. 

7. Одобрява предложената Индикативна годишна работна програма на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за 2016 г., заедно с направените по време за 

заседанието предложения за промени. 



8. Одобрява предложението на Управляващия орган за удължаване на 

продължителността на операциите по област на въздействие 3.1: Подобряване на 

достъпа до финансиране на микро, малки и средни предприятия чрез използване на 

инструментите от финансовия инженеринг. 

 

 

 


