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

13 декември 2011 г., хотел Риу Правец Ризорт, гр. Правец 
 

  

  
 

Дневен ред на заседанието 

1. Откриване на Деветото заседание на КН на ОП „Конкурентоспособност”. Приемане 
на дневен ред и одобряване на протокола от Осмото заседание на Комитета за 
наблюдение (11 май 2011 г.) 

2. Представяне на доклад за напредъка в изпълнението на ОП „Конкурентоспособност” 
през 2011 г.  

3. Представяне на резултатите от извършената междинна оценка на изпълнението на 
процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 
1 и Приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика" 2007-2013 г. 

4. Представяне на предложение на Управляващия орган на оперативната програма за 
промени в ОП „Конкурентоспособност” и процеса на управление и изпълнение на 
оперативната програма  

5. Представяне на Индикативна годишна работна програма за 2012 г. 
6. Обсъждане и приемане на критерии за избор на операции по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Създаване и развитие на 
регионални бизнес инкубатори” 

7. Обсъждане и приемане на критерии за избор на операции по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Създаване на технологичен парк” 



8. Обсъждане и приемане на критерии за избор на операции по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Енергийна ефективност и зелена 
икономика” 

9. Информация за изпълнението на Годишен комуникационен план за 2011 г. към 
Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност” 

10. Обсъждане и приемане на Годишен комуникационен план за 2012 г. към 
Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност” 

11. Информация за резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити по 
оперативната програма през 2011 г. 

12. Разни 
13. Закриване на заседанието 

 

 
 

Комитетът за наблюдение взе следните РЕШЕНИЯ: 
 

1. Одобрява протокола от заседанието на Комитета за наблюдение от 11 май 2011 г. 

2. Приема предложените от Управляващия орган промени в Оперативна програма 
„Конкурентоспособност”. Възлага на Управляващия орган да предприеме 
необходимите действия за промяна на Оперативната програма на основание чл. 33 от 
Регламент (ЕО) 1083/2006 на Комисията. 

3. Приема Индикативната годишна работна програма за 2012 год. 

4. Приема предложените критерии за избор на операции по процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ „Създаване и развитие на регионални бизнес 
инкубатори”. 

5. Приема предложените критерии за избор на операции по процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ „Създаване на технологичен парк”. Възлага на 
Управляващия орган да отрази направените по време на заседанието коментари и 
бележки по критериите. 

6. Приема предложените критерии за избор на операции по процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ „Енергийна ефективност и зелена икономика”. 
Възлага на Управляващия орган да отрази направените по време на заседанието 
коментари и бележки по критериите. 

7. Приема Годишния комуникационен план за 2012 г. към Комуникационния план на 
Оперативна програма „Конкурентоспособност”. 

 


