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Осмо заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 

11 май 2011 г., Парк хотел “Макси” София, Гранд зала  
 

 Дневен ред на заседанието 

 

1. Откриване на Осмото заседание на КН на ОП „Конкурентоспособност”. 
Приемане на дневен ред и одобряване на протокола от Седмото заседание на 
Комитета за наблюдение (26 ноември 2010 г.) 

2. Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за изпълнението на ОП 
„Конкурентоспособност” за 2010 г.  

3. Информация за финансовото изпълнение на ОП „Конкурентоспособност” 

4. Мерки за оптимизиране на процеса на управление и изпълнение на ОП 
„Конкурентоспособност” 

5. Анализ на изпълнението на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по приоритетна ос 1 „Развитие на икономика базирана на знанието и 
иновационни дейности” и по приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на 
предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” на Оперативна програма 
„Конкурентоспособност”  

6. Анализ на получените жалби по време на оценителен процес от кандидати по 
процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-2.1.06 
“Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, BG161PO003-2.1.07 
„Технологична модернизация в големи предприятия” и BG161PO003-2.1.08 
„Покриване на международно признати стандарти” 

7. Разни 

8. Закриване на заседанието 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Комитетът за наблюдение взе следните РЕШЕНИЯ: 
 

1. Одобрява протокола от заседанието на Комитета за наблюдение от 26 ноември 2010 г. 

2. Одобрява  Годишния  доклад за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност” за 2010 
г. с направените предложения за изменения и допълнения в текста и дава съгласието 
си за изпращането му на Европейската комисия. Възлага на Управляващия орган на 
ОП „Конкурентоспособност” да предостави одобрения Годишен доклад за 2010 г. на 
Централното координационно звено за изпращането му до Европейската комисия. 

3. Приема следните предложения на Управляващия орган и Междинното звено на 
оперативната програма за решения, представени в т. Разни от дневния ред: 

· Да бъде увеличен общият бюджет на процедура за конкурентен подбор на проекти с 
определен срок на кандидатстване BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация 
в големи предприятия” с 1 333 814 лв. Управляващият орган да представи 
информация на представителите на ЕК, както и на членовете на КН, за начина, по 
който ще мониторира/проследява спазването на  правилото 80:20 при разпределяне на 
средствата по оперативната програма между малките и средните предприятия, от една 
страна, и големите предприятия, от друга. Управляващият орган да представи на 
членовете на КН анализа, на базата на който е направено предложението на 
Управляващия орган и Междинното звено за увеличаване на общия бюджет на 
процедура BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия”. 

· Предложените от Управляващия орган на оперативната програма промени в общите 
критерии за избор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати 
стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” да бъдат  
представени на КН за становище и одобрение чрез писмена процедура за вземане на 
решение. 

 
 


