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Първо официално заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020 г.  

11 юни 2015 г., Гранитна зала, Министерски съвет 
 
 

  

Дневен ред на заседанието 
 

1. Откриване на заседанието. Приемане на дневен ред. 

2. Потвърждаване на решенията, взети на предварителното заседание на Комитета за 
наблюдение, проведено на 10.12.2014 г. 

3. Потвърждаване на решенията, взети от Комитета за наблюдение чрез писмени 
процедури, проведени в периода 27.01. - 04.02.2015 г. и в периода 19.02.- 26.02.2015 г. 

4. Предложение за промяна на Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение 
на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 

5. Представяне и обсъждане на предложение за методология и критерии за подбор на 
операции по процедура "Подкрепа за иновации в предприятията"  

6. Обсъждане и приемане на промени в Индикативната годишна работна програма на ОП 
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за 2015 г. 

7. Обсъждане и одобряване на предложение за изменение на Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“  2014-2020 г.  

8. Представяне на напредъка в изпълнението на тематични предварителни условия 1.1 и 
7.4. 

9. Обсъждане на Годишен план за действие за мерките по информация и комуникация на 
ОПИК 2014-2020 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия  



10. Разни 

11. Закриване на заседанието 
 
 

Комитетът за наблюдение взе следните РЕШЕНИЯ: 
 

1. Потвърждава решенията, взети на предварителното заседание на Комитета за 
наблюдение, проведено на 10.12.2014 г.: 

• Одобрява Вътрешните правила за работа и Кодекса на поведение на Комитета за 
наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-
2020 г. с приетите по време на заседанието предложения за изменения и допълнения 
в текста. 

• Одобрява Индикативната годишна работна програма на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за 2015 г. с приетите по време на заседанието 
предложения за изменения. 

2. Потвърждава решенията, взети от Комитета за наблюдение чрез писмени процедури, 
проведени в периода 27.01. - 04.02.2015 г. и в периода 19.02.- 26.02.2015 г.: 

• КН на ОПИК 2014-2020 г. одобрява предложените от Управляващия орган 
методология и критерии за подбор на операции по процедури за осигуряване на 
техническа помощ за успешното изпълнение на ОП, Приоритетна ос 5 на ОПИК; 

• КН на ОПИК 2014-2020 г. съгласува Националната комуникационна стратегия за 
програмен период 2014–2020 г. и я предлага за одобрение от Комитета за 
наблюдение на Споразумението за партньорство.  

• КН на ОПИК 2014-2020 г. одобрява предложените от Управляващия орган 
методология и критерии за подбор на операции по процедури за подобряване на 
производствения капацитет в МСП по Инвестиционен приоритет 2.2, Приоритетна 
ос 2 на ОПИК. 

3. Одобрява предложената от Управляващия орган промяна във Вътрешните правила за 
работа на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 г., както и направените от КН допълнителни 
предложения за промени. 

4. Приема предложените промени в Индикативната годишна работна програма на ОП 
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за 2015 г. 

 
 


