
 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013 г. 

www.opcompetitiveness.bg 
 

 

 

 

Тринадесето заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. 

21 ноември 2013 г., хотел „Самоков“, к.к. Боровец 

 

 

  
  

Дневен ред на заседанието 

 
1. Откриване на Тринадесетото заседание на КН на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Приемане на дневен 

ред и одобряване на протокола от Дванадесетото заседание на КН (4 юни 2013 г.). 

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

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 през 2013 г. и 

дискусия. Разглеждане на предложение на Конфедерацията на работодателите и 

индустриалците в България за обсъждане на възможностите и готовността за 

наддоговаряне по процедури: „Внедряване на иновации в предприятията“ и 

„Технологична модернизация в малките и средните предприятия”. 

3. Информация за изпълнението на Годишен комуникационен план за 2013 г. Обсъждане 

и приемане на Годишен комуникационен план за 2014 г.  

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

оперативната програма през 2013 г.  

5. Представяне на напредъка в разработването на проект на оперативна програма за 

иновации и конкурентоспособност за програмен период 2014 – 2020 г.  

http://www.opcompetitiveness.bg/


6. Разни. Обсъждане и приемане на технически промени в Правилата за работа на 

Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. 

7. Закриване на заседанието  
 

 

 

Комитетът за наблюдение взе следните РЕШЕНИЯ: 

 

1. Одобрява протокола от заседанието на Комитета за наблюдение от 4 юни 2013 г. 

2. Възлага на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 в срок до края на 

месец януари 2014 г. да извърши вътрешен анализ и да вземе решение относно 

възможността за увеличаване на бюджета по процедура BG161PO003-1.1.07  

„Внедряване на иновации в предприятията“. 

3. Одобрява Годишния комуникационен план за 2014 г. 

4. Одобрява предложените от Управляващия орган промени в Правилата за работа на 

Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. 

 

 

 

 

Презентации от Тринадесетото заседание на КН на ОПРКБИ:  

1. Напредък в изпълнението на ОПРКБИ 

2. Напредък на инициативата JEREMIE в България 

3. Изпълнение на комуникационния план на ОПРКБИ 

4. Информираност и информационни нужди на целевите групи на ОПРКБИ 

5. Информация за извършени одити по ОПРКБИ 

6. Проект на оперативна програма за иновации и конкурентоспособност за програмен 

период 2014 – 2020 г. 

  

 

http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/2522_2486_1__MC_13_presentation_final.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/2523_2491_JER-BG_current_status_November_2013.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/2525_2487_3_KN-2013_20-21-November_2013.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/2526_2493_PPT.K.Slavova_OPK_2013-11-13.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/2527_2489_5_MC_13_presentation_BG_oditi.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/2528_2490_6_MC_13_Presentation_OPIC.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/2528_2490_6_MC_13_Presentation_OPIC.pdf

