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Единадесето заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. 

30 ноември 2012 г., парк хотел „Санкт Петербург“, гр. Пловдив 

Дневен ред на заседанието 

1. Откриване на Единадесетото заседание на КН на ОП „Конкурентоспособност”.

Приемане на дневен ред и одобряване на протокола от Десетото заседание на КН (8

юни 2012 г.)

2. Представяне на напредъка в изпълнението на ОП „Конкурентоспособност” през 2012

г. и дискусия.

Анализ на УО за изпълнението на приоритетни оси 1, 2, 4 и 5 на ОПК.

Представяне на напредъка в изпълнението на: инициативата JEREMIE

(представители на ЕИФ); процедурите за енергийна ефективност и зелена

икономика; проект „Създаване на научно-технологичен парк”; проект „Изграждане

на междусистемна газова връзка България - Сърбия”.

3. Обсъждане и приемане на предложение на УО за увеличаване бюджета на процедура

BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа

за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”.

4. Представяне на Индикативна годишна работна програма за 2013 г.

5. Обсъждане и приемане на промяна в критерии за избор на операции по процедура за

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на приложните

изследвания в изследователските организации в България”.

http://www.opcompetitiveness.bg/


6. Обсъждане и приемане на критерии за избор на операции по процедура за

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Внедряване на иновации в

предприятията”.

7. Обсъждане и приемане на критерии за избор на операции по процедура за

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на междусистемна

газова връзка България – Сърбия“.

8. Обсъждане и приемане на критерии за избор на операции по процедура за

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на

клъстерите в България”.

9. Обсъждане и приемане на предложение на УО за включване на нов бенефициент по

Приоритетна ос 4 - Агенция за устойчиво енергийно развитие.

10. Представяне на проектна идея за създаване на „Food Innovation Tech Park“ – Пловдив.

11. Информация за изпълнението на Годишен комуникационен план за 2012 г. Обсъждане

и приемане на Годишен комуникационен план за 2013 г.

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

оперативната програма през 2012 г.

13. Обсъждане и приемане на Правила за дейността на работна група по хоризонтални

въпроси в област „Конкуренция - защита интересите на малките и средните

предприятия” към КН на ОП „Конкурентоспособност”.

14. Разни

15. Закриване на заседанието

Комитетът за наблюдение взе следните РЕШЕНИЯ: 

1. Одобрява протокола от заседанието на Комитета за наблюдение от 8 юни 2012 г.

2. Одобрява предложението на УО за увеличаване бюджета на процедура BG161PO003-

1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване

на иновативни продукти, процеси и услуги” със стойността на безвъзмездната помощ,

необходима за финансиране на проектните предложения, подадени до 25.10.2012 г.

включително, и преминали успешно всички етапи на оценката, за които не достига

финансиране, но с не повече от 10 000 000 лв.

3. Одобрява Индикативната годишна работна програма за 2013 год.

4. Одобрява предложената промяна в критерии за избор на операции по процедура за

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на приложните

изследвания в изследователските организации в България”.

5. Одобрява предложените критерии за избор на операции по процедура за предоставяне

на безвъзмездна финансова помощ „Внедряване на иновации в предприятията”.

6. Одобрява предложените критерии за избор на операции по процедура за предоставяне

на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на междусистемна газова връзка

България – Сърбия“.

7. Одобрява предложението на УО за прекратяване през месец декември 2012 г. на

открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за



качество, без определен срок за кандидатстване ВО161РО003-2.4.01 „Подкрепа за 

развитието на клъстерите в България”. 

8. Одобрява предложените нови критерии за избор на операции по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на клъстерите в 

България”. 

9. Одобрява предложението на УО за включване на нов бенефициент по Приоритетна ос 4 - 

Агенция за устойчиво енергийно развитие. 

10. Одобрява Годишния комуникационен план за 2013 г. 

11. Одобрява предложените Правила за дейността на работна група по хоризонтални въпроси 

в област „Конкуренция - защита интересите на малките и средните предприятия” към КН 

на ОП „Конкурентоспособност”. 

Презентации от Единадесето заседание на Комитета за наблюдение на ОП 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 
г. 30 ноември 2012 г., парк хотел „Санкт Петербург“, гр. Пловдив 

 Презентация за изпълнението на Комуникационния план - 13/02/2013 

 Напредък в изпълнението на ОП „Конкурентоспособност“  

 Информация за извършени одити от 01.06 - 30.11.2012 г. по Оперативна програма „Развитие 

на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013  

 Технологичен парк Иновации в хранителната промишленост  

 Изпълнение на инициативата JEREMIE  

 

Фотогалерия 

http://www.opcompetitiveness.bg/images/module3/878_13%2600_KN-2012.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/images/module3/739_9%2645_Progress_OPC_MC-30112012_FINAL-for-Print.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/images/module3/738_13%2610_Oditi_OPC_KN_-%CF%EB%EE%E2%E4%E8%E22012.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/images/module3/738_13%2610_Oditi_OPC_KN_-%CF%EB%EE%E2%E4%E8%E22012.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/images/module3/737_%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%ED_%EF%E0%F0%EA2.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/images/module3/736_JEREMIE.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/module7.php?menu_id=22



