
 
 

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

2 юни 2010 год. 
Бест Уестърн Хотел Експо, зала Еспланада, гр. София 

 

 

 Дневен ред на заседанието 

 

1. Откриване на заседанието. 
Приемане на дневен ред и одобряване на протокола от петото заседание на Комитета 
за наблюдение (25 ноември 2009 г.) 

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

3. Информация за процедурите за безвъзмездна финансова помощ, обявени до момента 
по ОП „Конкурентоспособност” 

4. Одобряване на Годишен доклад за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност” - 
2009. 

5. Обсъждане и приемане на изменения в Комуникационния план на ОП  
„Конкурентоспособност”  

6. Обсъждане и приемане на годишен комуникационен план за 2010 год. към 
Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност” 

7. Обсъждане и приемане на Общи критерии за избор на операции за безвъзмездна 
помощ по Приоритетна ос 2: Операция 2.1.1 „Технологично обновление в 
предприятията” - Процедура за предоставяне на  безвъзмездна помощ „Подкрепа за 
предприятия и кооперации на хора с увреждания” 

8. Доклад относно проведени одити по ОП „Конкурентоспособност” 

9. Разни 

10. Закриване на заседанието 

 
 

Комитетът за наблюдение взе следните РЕШЕНИЯ: 
 

1. Одобрява протокола от заседанието на Комитета за наблюдение от 25ноември 2010 г. 

2. Одобрява  Годишния  доклад за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност” за 2009 
г. и дава съгласието си за изпращането му на Европейската комисия. Възлага на 
Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност” да предостави одобрения 
Годишен доклад за 2009 год. на Централното координационно звено за изпращането 
му в Европейската комисия. 

3. Приема предложените изменения в Комуникационния план на ОП  
„Конкурентоспособност” 

4. Приема годишния комуникационен план за 2010 год. към Комуникационния план на 
ОП „Конкурентоспособност” 



5. Приема предложените Общи критерии за избор на операции за безвъзмездна помощ 
по Приоритетна ос 2: Операция 2.1.1. „Технологично обновление в предприятията” - 
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за 
предприятия и кооперации на хора с увреждания”. 

6. Одобрява предложението на Управляващия орган  да отпадне текстът, съдържащ се 
във Важно условие на решението за удължаване на срока за изпълнение на дейностите 
по сключени договори по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, които са в етап на изпълнение (взето от КН след проведена писмена 
процедура от 26.03.2010 г.). 

7. Одобрява предложението на Управляващия орган  за удължаване с шест месеца на 
срока за изпълнение на дейностите по сключени договори по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за 
внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на 
иновативни услуги” 

8. Приема предложената от УО поправка на допусната техническа грешка в Общите 
критерии за избор на операции по процедурата за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ „Технологична модернизация в големи предприятия”.  

9. Одобрява по принцип представените критерии за избор на операции по приоритетна 
ос 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятията”, операция 3.1.3. “Подкрепа за 
създаване фондове за рисков капитал, инвестиращи в МСП”, окончателният вариант 
на които да бъде представен на КН за одобрение чрез писмена процедура за вземане 
на решение.    

 
На заседанието бяха обсъдени и две допълнителни теми, включени в т. Разни от дневния 
ред: 

1. Държавните помощи и тяхното отражение върху ОП „Конкурентоспособност”, 
представена от Управляващия орган на оперативната програма; 

2. Правила и процедури за произнасяне по постъпили в Междинното звено (МЗ) 
възражения и жалби, представена от МЗ на оперативната програма. 

 

 
   


