
 

                                                                                                                                                                  
 

 

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

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

20 май 2016 г., зала „Триадица“, Резиденция „Бояна“ 
 

 

Дневен ред на заседанието 
 

1. Откриване на заседанието. Приемане на дневен ред. Одобряване на протокола от 

Първото официално заседание на КН на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020 г. (ОПИК) и ОП „Инициатива за МСП“ (ОПИМСП) (26 ноември 2015 г.)  

2. Представяне на напредъка в изпълнението на ОПИК, включително напредъка в 

изпълнението на предварителните условия по ОПИК и Годишния план за действие за 

2016 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 

3. Представяне на Инвестиционната стратегия за предоставяне на подкрепа чрез 

финансовите инструменти по ОПИК и предоставяне на мандат на УО за подписване на 

финансовото споразумение с „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България 

ЕАД“  

4. Обсъждане и одобряване на Годишния доклад за изпълнението на ОПИК за 2014 г. и 

2015 г. 

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

работна програма (ИГРП) на ОПИК за 2016 г. 

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

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Предоставяне 

на институционална подкрепа на Държавната агенция за метрологичен и технически 

надзор (ДАМТН) за повишаване на ефективността на надзор на пазара, метрологичния 

надзор и контрола на качеството на течните горива“. 

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

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Повишаване на 

ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от Комисията за защита на 

потребителите (КЗП) за българските предприятия" 



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

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Предоставяне 

на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с 

повишаване капацитета на МСП в областта на туризма" 

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

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Създаване на 

условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на 

европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на Изпълнителна 

агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)" 

10. Представяне за информация за методология и критерии за подбор на операции по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Позициониране 

на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа 

дейността на Българска агенция за инвестиции (БАИ)" 

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

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Развитие на 

управленския капацитет и растеж на МСП" 

12. Представяне за информация за методология и критерии за подбор на операции по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Развитие на клъстери в 

България"   

13. Представяне на напредъка в изпълнението на ОП „Инициатива за МСП“ (ОПИМСП) 

14. Обсъждане и одобряване на Годишния доклад за изпълнението на ОПИМСП за 2015 г. 

15. Представяне на информация относно изпълнението на ОП “Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 (ОПРКБИ) и 

подготовката за приключване на програмата 

16. Обсъждане и одобряване на Годишния доклад на ОПРКБИ за изпълнението на 

финансовите инструменти за 2015 г. 

17. Представяне на информация относно извършени одити по ОПРКБИ  

18. Разни 

19. Закриване на заседанието 

 

 

Комитетът за наблюдение взе следните РЕШЕНИЯ: 

 

1. Одобрява протокола от Първото официално заседание на КН на ОПИК и ОПИМСП 

(26 ноември 2015 г.)  

2. Комитетът за наблюдение дава мандат на Ръководителя на Управляващия орган на 

ОПИК – г-н Божидар Лукарски, министър на икономиката, да подпише Финансовото 

споразумение с „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България ЕАД“ от 

името на Управляващия орган.  

3. Одобрява Годишния доклад за изпълнението на ОПИК за 2014 г. и 2015 г. и дава 

съгласие за изпращането му в Европейската комисия. 

4. Одобрява предложените промени в Индикативната годишна работна програма на 

ОПИК за 2016 г. Одобрява предложените в ИГРП 2016 г. конкретни бенефициенти, 

които могат да получат безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейности по 

ОПИК 2014-2020. 



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

за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Предоставяне на 

институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на ефективността на надзор на 

пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива“ в рамките 

на Инвестиционен приоритет 2.2, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет 

за растеж на МСП“ на ОПИК.  Одобрява ДАМТН като конкретен бенефициент, който 

може да получи безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проектните 

дейности по процедурата.  

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

за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Повишаване на 

ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от Комисията за защита на 

потребителите за българските предприятия" в рамките на Инвестиционен приоритет 

2.2, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК. 

Одобрява КЗП като конкретен бенефициент, който може да получи безвъзмездна 

финансова помощ за изпълнение на проектните дейности по процедурата. 

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

за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Предоставяне на 

институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с 

повишаване капацитета на МСП в областта на туризма" по Инвестиционен приоритет 

2.2: „Капацитет за растеж на МСП“, Приоритетна ос 2: „Предприемачество и 

капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК. Одобрява Министерство на туризма като 

конкретен бенефициент, който може да получи безвъзмездна финансова помощ за 

изпълнение на проектните дейности по процедурата. 

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

за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Създаване на условия 

за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на 

европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП" в 

рамките на Инвестиционен приоритет 2.2, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и 

капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК, заедно с направените по време за 

заседанието предложения за промени. Одобрява ИАНМСП като конкретен 

бенефициент, който може да получи безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на 

проектните дейности по процедурата.  

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

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Развитие на управленския 

капацитет и растеж на МСП" на ОПИК, заедно с направените по време за заседанието 

предложения за промени. 

10. Одобрява Годишния доклад за изпълнението на ОПИМСП за 2015 г. и дава съгласие 

за изпращането му в Европейската комисия. 

11. Одобрява Годишния доклад на ОП „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика“ 2007-2013 за изпълнението на финансовите инструменти за 

2015 г. и  дава съгласие за изпращането му в Европейската комисия. 

 

 

 


