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

 
17-18.12.2007 г., хотел „Самоков”, Боровец 

 
 

Дневен ред на заседанието 
17 декември 2007 год. 

 

1. Откриване на заседанието и приемане на дневен ред 

2. Потвърждаване на решенията от двете предварителни заседания на Комитета за 
наблюдение – 20.11.2006 г. и 27.07.2007 г. 

3. Обсъждане и приемане на изменения в Правилата за работа на Комитета за 
наблюдение и в Етичния кодекс. 

4. Обсъждане и приемане на правила за избор на експерти по хоризонтални въпроси 

5. Създаване на работна група за разработване на правила за избор на представители на 
НПО 

6. Обсъждане и приемане на План за оценка на ОП „Конкурентоспособност” 

7. Закриване на заседанието 
 
Комитетът за наблюдение взе следните РЕШЕНИЯ: 
 

1. Потвърждава решенията от предварителните заседания на Комитета за наблюдение с 
направените по време на дискусията предложения за корекции.  

2. Предоставя мандат на Управляващия орган да нанася технически корекции на 
одобрените критерии, във връзка с изискванията на режимите за държавни помощи. 
Членовете на Комитета ще бъдат своевременно уведомявани за направените 
технически корекции. 

3. Приема предложението на УО за промени в Правилата за работа на КН и промените в 
Етичния кодекс с  направените по време на дискусията редакционни бележки по 
текстовете.  

4. Приема предложените Правила за избор на експерти по хоризонтални въпроси и 
упълномощава УО да изпрати до МОСВ, МТСП, МФ и АОП  писма с молба за 
излъчване на експерт, компетентен по конкретен хоризонтален въпрос и/или да вмени 
на един от вече излъчените представители в Комитета функциите на такъв експерт.   . 

5. Приема предложението за създаване на работна група за разработване на правила и 
процедура за избор на представители на неправителствени организации  и 
упълномощава УО да изпрати писма с молба за излъчване на представители в 
работната група и да координира дейността й. 

6. Приема Плана за оценка на ОП „Конкурентоспособност” със следните редакции, 
предложени от АИКБ: 1) Оценката на схемата „Технологична модернизация в 
предприятията” да бъде външна. 2) Към втората тематична област на тази оценка 
„Оценка на правилното дефиниране и профил на целевите групи” да бъде включен 
въпрос „Каква е постигнатата структура на целевите групи по схемата според 
таблицата за съфинансиране?” 



 
 

Дневен ред на заседанието 
18 декември 2007 год. 

 

1. Откриване на заседанието  

2. Обсъждане и приемане на критерии за избор на проекти по схема за безвъзмездна 
помощ „Внедряване на иновации в икономиката” от Приоритет 1. 

3. Обсъждане и приемане на критерии за избор на проекти по схема за безвъзмездна 
помощ „Подкрепа за обновяване на ИРД база в изследователски организации” от 
Приоритет 1. 

4. Закриване на заседанието 
 
 
Комитетът за наблюдение взе следните РЕШЕНИЯ: 
 

1. Приема критериите за избор на проекти по схемата за безвъзмездна помощ „Подкрепа 
за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на 
иновативни услуги” с направените по време на дискусията предложения за изменения 
и редакционни бележки по текста.  

2. Приема критериите за избор на проекти по схемата за безвъзмездна помощ  
„Подкрепа за обновяване на ИРД база в изследователски организации” с минимален 
размер на безвъзмездната помощ 200 хил. лв. и максимален размер на безвъзмездната 
помощ – 4 млн. лв., както и  направените по време на дискусията предложения за 
редакционни бележки по текста.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


