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

12 юни 2015 г., София хотел Балкан, гр. София 
 
 
 
 

 
 
 

Дневен ред на заседанието 
 

1. Откриване на Шестнадесетото заседание на КН на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Приемане на дневен ред 
и одобряване на протокола от Петнадесетото заседание на КН (21 ноември 2014 г.). 

2. Обсъждане и приемане на промени в Правилата за работа на Комитета за наблюдение 
на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007-2013.  

3. Представяне на напредъка в изпълнението на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. 

4. Обсъждане и приемане на изменения в ОП „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013. 

5. Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за изпълнението на ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 за 2014 г.  



6. Информация за резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити по 
оперативната програма в периода декември 2014 г. – юни 2015 г. 

7. Разни  

8. Закриване на заседанието  

 
 

Комитетът за наблюдение взе следните РЕШЕНИЯ: 
 

1. Одобрява протокола от заседанието на Комитета за наблюдение от 21 ноември 2014 г. 

2. 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.  

3. Одобрява  предложените от Управляващия орган изменения в Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Възлага на 
Управляващия орган да предприеме необходимите действия за промяна на оперативната 
програма на основание чл. 33 от Регламент (ЕС) 1083/2006. 

4. Одобрява  Годишния доклад за изпълнението на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 за 2014 г. и дава 
съгласието си за изпращането му в Европейската комисия. 

 
 

 
Презентации от 16-то заседание на КН на ОПРКБИ:  

1. Напредък в изпълнението на ОПРКБИ   

2. Инициатива JEREMIE: Развитие и резултати   

3. Предложение за изменение на ОПРКБИ    

4. Годишен доклад за изпълнението на ОПРКБИ за 2014 г.     

5. Информация за извършени одити по ОПРКБИ     
 
 

 

 

http://www.opcompetitiveness.bg/images/module6/files/5/717_1_MC_16_presentation_common_11.06.2015.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/images/module6/files/5/718_2_OPC_MC_JER_BG_current_status_12_06_2015.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/images/module6/files/5/719_3_OPC_MC_12_06_2015_modification.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/images/module6/files/5/720_4_Presentation_AIR_2014_God_DokL.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/images/module6/files/5/721_5_141011_MC_16_Oditi_GT.pdf

