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Дванадесето заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 

4 юни 2013 г., Интерхотел Сандански, гр. Сандански  

 
  

 
Дневен ред на заседанието 

 

1. Откриване на Дванадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-

2013. Приемане на дневен ред и одобряване на протокола от Единадесетото заседание 

на КН (30 ноември 2012 г.) 

2. Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за изпълнението на Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 

за 2012 г.  

3. Представяне на напредъка в изпълнението на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013  

4. Обсъждане и приемане на критерии за избор на операции по Приоритетна ос 3: 

Операция 3.1.3. “Подкрепа за създаване фондове за рисков капитал, инвестиращи 

предимно в МСП” - Покана за заявяване на интерес № JER-009/7 за подбор на 

Финансови посредници, които ще получат средства от Холдинговия Фонд по 

JEREMIE, България за прилагане на следния финансов инструмент: Фондове за 

съфинансиране.  

5. Информация за изпълнението на Комуникационния план на оперативната програма в 

периода 30.11.2012 – 01.05.2013 г. 

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

оперативната програма през 2013 г. 

7. Разни 

8. Закриване на заседанието 

 

 

 

 

 

http://www.opcompetitiveness.bg/


 
Комитетът за наблюдение взе следните РЕШЕНИЯ: 

1. Одобрява протокола от заседанието на Комитета за наблюдение от 30 ноември 2012 г. 

2. Одобрява Годишния доклад за изпълнението на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 за 2012 г. с направените 

предложения за изменения и допълнения в текста и дава съгласието си за изпращането му 

на Европейската комисия. 

3. Одобрява предложените критерии за избор на операции по Приоритетна ос 3: Операция 

3.1.3. “Подкрепа за създаване фондове за рисков капитал, инвестиращи предимно в МСП” 

- Покана за заявяване на интерес № ^ЕК-009/7 за подбор на Финансови посредници, 

които ще получат средства от Холдинговия Фонд по ^ЕКЕМIЕ, България за прилагане на 

следния финансов инструмент: Фондове за съфинансиране, при условие, че посочената 

покана се обяви след съгласуване с Министерство на финансите относно съответствието 

й с правилата за държавни помощи. 

 

Презентации от 12-то заседание на КН на ОПРКБИ:  
 

 Годишен доклад за изпълнението на ОПРКБИ за 2012 г. 
 Напредък в изпълнението на ОПРКБИ 
 Проект „Създаване на научно-технологичен парк” 
 Проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ 
 Напредък на инициативата JEREMIE в България 
 Фонд за съфинансиране 
 Изпълнение на комуникационния план на ОПРКБИ 
 Оценка на изпълнението на КП на ОПРКБИ  2007-2010 
 Информация за извършени одити по ОПРКБИ 

 

http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/1965_1_AIR_Mira_03.6.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/1966_2_MC_12_presentation_progress_03June2013_FINAL.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/1974_3__STP_PRESENTATION_KN_Sandanski062013.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/1968_4_BG-Serbia_1.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/1969_5_JER-BG_current_status_MC_04_06_2013.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/1970_6_Co-investment_Facility.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/1971_7_KN-2013_03-04-June_2013.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/1972_8_PPT.Yana_KNnaOPK_2012-06-04.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/1973_9_Oditi_Template_KN_03062013.pdf



