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УТВЪРЖДАВАМ:    

 
15.11.2022 г.

X  

Signed by: ILIYANA DIMITROVA ILIEVA  
Илияна Илиева 

Председател на Комитета за  

наблюдение на ОПИК 2014-2020  

и ОПИМСП 2014-2020 и РУО 1  

 

 

П Р О Т О К О Л   № 13 

 

от  заседание на Комитета за наблюдение на 

ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020  

и на ОП „Инициатива за малки и средни  предприятия” 2014-2020 

 

Дванадесето официално заседание 

5 октомври 2022 г., Видео-конферентна връзка чрез платформата ZOOM 

 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

 1. Откриване на заседанието на КН на ОПИК и ОПИМСП 2014-2020. Приемане на 

дневен ред.  Одобряване на протокола от Единадесетото официално заседание на КН на 

ОПИК и ОПИМСП (6 декември 2021 г.); 

2. Обсъждане и одобряване на изменение на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 

3. Обсъждане и одобряване на изменение на Методология и критерии за подбор на 

операции по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-4.003 

„Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за старта 

на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ (вкл. 

представяне на допълнителна информация по поставени въпроси) 

4. Обсъждане и одобряване на изменение на Методология и критерии за подбор на 

операции по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.064 

„Предоставяне на подкрепа на БИМ за постигане на ефективност и устойчивост на 

националната инфраструктура по качество“ (вкл. представяне на допълнителна 

информация по поставени въпроси) 

5. Представяне на напредъка в изпълнението на ОП „Иновации и 

                                                 
1 На основание чл. 7 (2) от Вътрешните правила за работа на КН на ОПИК и ОПИМСП 2014 – 2020.  

От 11.10.2022 г. г-жа Надя Христова не изпълнява функциите на заместник-министър на иновациите и 

растежа и председател на КН на ОПИК и ОПИМСП 2014 – 2020. 
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конкурентоспособност“ 2014-2020 

6. Разни  

- Заключителни слова и закриване на заседанието. 

  

 Регистрация на участниците, проверка за наличие на кворум. 

Преди началото на заседанието беше извършена поименна проверка за наличие на 

кворум. 

Заседанието на КН на ОПИК и ОПИМСП беше председателствано от г-жа Надя 

Христова, заместник-министър на иновациите и растежа, ръководител на Управляващия 

орган (УО) на ОПИК и председател на Комитета за наблюдение (КН). 

Г-жа Надя Христова, поздрави участниците в работата на КН, благодари за 

заявеното участие и съобщи, че за целите на изготвянето на протокол от заседанието 

цялата среща, вкл. коментарите в чата ще бъдат записани. Тя информира участниците за 

възможността да изберат канал, на който да слушат оригинална реч (независимо от езика, 

на който се говори) или съответно на български или английски език. 

Г-жа Христова изчете списъка на регистриралите се за срещата участници като 

помоли при споменаване на името на съответната институция и името на участника, 

същият да включи камерата и микрофона си или да напише в чата, че присъства на 

срещата в случай, че не разполага с микрофон/камера. След изчитане на имената на 

членовете с право на глас бяха изчетени и имената на наблюдателите с право на 

съвещателен глас. Беше отразено присъствието на допълнително включили се членове с 

право на глас и гости, които се представиха. 

Преди започване на заседанието проверката установи наличие на кворум, доколкото 

на заседанието присъстват 39 члена с право на глас.2  

В хода на заседанието кворумът нарасна, поради допълнително включили се членове 

на КН с право на глас. 

Председателят на КН представи и поканените за участие гости в заседанието, а 

именно:  

 Представители на ЕК в лицето на г-жа Анес Монфре, началник на отдела за 

България, Унгария и Словения, както и г-жа Николина Троянович и г-н Симеон 

Шенев от Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ (DG REGIO); 

 Г-н Мартин Гиков, изпълнителен директор и Председател на Съвета на 

директорите „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, както 

и други представители от Фонда. Г-н Камен Славов, член на Съвета на 

директорите, ще представи информация за напредъка в изпълнението на 

финансовите инструменти по ОПИК; 

 

 г-н Златко Халваджиев, главен секретар, Български институт по метрология; 

 

 г-жа Павлинка Йончева, Ръководител отдел "Проекти и финансиране от ЕС", 

дирекция "Стратегическо планиране и развитие" към "Булгартрансгаз" ЕАД 

                                                 
2 От организациите и институциите, членове в КН с право на глас, от които на заседанието присъства повече 

от 1 представител, се зачита само 1 глас. 
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1. Откриване на заседанието на КН на ОПИК и ОПИМСП 2014-2020. 

Приемане на дневен ред. Одобряване на протокола от Единадесетото 

официално заседание на КН на ОПИК и ОПИМСП (6 декември 2021 г.) 

 

Кворум - 39 души с право на глас. 

Дванадесетото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и Оперативна програма 

„Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОПИМСП) беше официално 

открито от г-жа Надя Христова. Председателят на КН отново приветства присъстващите и 

им пожелава ползотворна работа. Благодари на членовете на КН за присъствието на 

заседанието и за активното им участие в работата на КН. Председателят информира, че 

програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 вече е 

официално одобрена от службите на ЕК, като по този начин значителен финансов ресурс 

от близо 3 млрд. лв., ще бъде от полза на предприятията за постигане на интелигентен и 

устойчив растеж, но също така и за подкрепа на тяхната цифрова трансформация. Г-жа 

Христова даде думата на г-жа Агнес Монфре, началник на Отдела за България, Унгария и 

Словения за встъпителни думи. 

 

Г-жа Агнес Монфре (ЕК) поздрави участниците и благодари за дадената дума, след 

което представи екипа, който наблюдава изпълнението на ОПИК. Обърна внимание на 

усилията, които се полагат за преодоляване на настоящите кризи и важната роля на 

програмата за справяне с ефектите на пандемията и кризата с бежанците. Насочи 

вниманието на аудиторията и към подкрепата по линия на втория транш на REACT-EU, 

насочен към устойчиво възстановяване и схеми за енергийна ефективност на МСП. Г-жа 

Монфре засегна темата и за войната в Украйна, мащаба на кризата, която се предизвиква в 

резултат на военните действия и необходимостта от пренасочване на 26,9 милиона лева в 

подкрепа на основните нужди на украинските бежанци. 

В заключение поздрави отново УО за постигнатия напредък по ОПИК, както и за 

одобрението на новата програма за периода 2021-2027. 

 

Г-жа Надя Христова благодари на г-жа Агнес Монфре и предложи да се пристъпи 

към приемане на дневния ред на заседанието. Председателят изчете проекта на дневен ред 

и съобщи, че е получено предложение от г-н Иван Главчовски от Сдружение „Коалиция за 

устойчиво развитие“, група НПО със сферата на общественополезна дейност - социално 

включване и интегриране на маргинализираните групи, за предоставяне на информация по 

точка 4, 5 и 6 от дневния ред. Уточни, че Управляващият орган ще предостави исканата 

информация допълнително в писмен вид до всички представители на Комитета за 

наблюдение. Г-жа Христова обърна внимание, че информацията от искането по точки 4 и 

5 от дневния ред е включена в справката за получените предложения и бележки, изпратена 

на КН на 4 октомври 2022 г. В отговор на постъпилото искане за информация от г-н 

Главчовски предложеният дневен ред е допълнен и изпратен на членовете. 



   
 

4 

 

Във връзка с гласуването г-жа Христова посочи, че ако има някой, който е против или 

въздържал се следва да го впише в чата като посочи името си и напише “против“ или 

„въздържал се“. 

Председателят предложи на КН да вземе следното решение: „КН на ОПИК и 

ОПИМСП 2014-2020 одобрява предложения допълнен дневен ред на Дванадесетото 

официално заседание на ОПИК и ОПИМСП 2014-2020“.  

Не са регистрирани членове с право на глас, които са „против“ или „въздържали се“.  

След проведеното гласуване дневния ред бе приет единодушно. 

 

Решение: 

Одобрява предложения допълнен дневен ред на Дванадесетото официално 

заседание на ОПИК и ОПИМСП 2014-2020. 

 

Г-жа Христова посочи, че преминава към следващата точка, а именно одобряване на 

протокола от Единадесетото официално заседание на КН на ОПИК и ОПИМСП, 

проведено на 6 декември 2021 г. 

Председателят съобщи, че протоколът от предходното заседание е изпратен на 

членовете на КН на 16.02.2022 г. Г-жа Христова попита дали някой има коментари и 

поради липса на такива предложи на КН да вземе следното решение: „КН на ОПИК и 

ОПИМСП 2014-2020  одобрява протокола от Единадесетото официално заседание на КН 

на ОПИК и ОПИМСП, проведено на 6 декември 2021 г.“. 

Тя помоли ако има някой „против“ или „въздържал се“ да го заяви в чата.  

Не са регистрирани членове с право на глас, които са „против“ или „въздържали се“.  

След проведеното гласуване протоколът от Единадесетото заседание на КН бе 

одобрен единодушно. 

 

Решение: 

Одобрява протокола от Единадесетото официално заседание на КН на ОПИК и 

ОПИМСП   (6 декември 2021  г.) 

 

 

2. Обсъждане и одобряване на изменение на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 

 

Г-жа Надя Христова посочи, че преминава към следващата точка от дневния ред 

„Обсъждане и одобряване на изменение на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020 г.“ и отбеляза, че в рамките на установения срок са получени коментари по 

предложението на изменението на Оперативната програма от Европейската комисия и 

Министерство на околната среда и водите. На 4 октомври 2022 г. на членовете на КН е 

предоставена информация за получените коментари и становището на Управляващия 

орган на ОПИК. Председателят даде думата на г-жа Велина Попова, началник отдел 

„Програмиране“ в Главна дирекция, която да представи предложението за промяна.  
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Г-жа Велина Попова отбеляза, че изменението на програмата включва две неща. 

Първото е създаването на новата приоритетна ос във връзка с инициативата “CARE” и 

включването на мерки в рамките на Оперативна програма “Иновации и 

конкурентоспособност” в подкрепа на бежанците. Създава се нова приоритетна ос 7 – 

„Действия по линия на сближаване за бежанците в Европа“ с общ бюджет от 80 203 000 

226 лева. Той се формира от два източника: първият източник са генерираните 

спестявания в рамките на приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“, която всъщност е 

финансирана от REACT-EU, а вторият източник на средства за новата приоритетна ос е 

Оперативна програма „Региони в растеж“, от която се прехвърлят 29 337 450 лева, които 

реално са от транша за България по REACT-EU за 2022 г. Второто изменение е свързано с 

промяна в целевите стойности на два от индикаторите, свързани с изпълнението на 

финансовите инструменти по инвестиционен приоритет 2.1, както е по-познат, или 3А 

съгласно Регламента. Те са свързани с изпълнението на финансовите инструменти и по-

конкретно на фондовете за ускоряване и начално финансиране и фонда за рисков капитал. 

Основната причина за промяната на целевите стойности е, че те са твърде високи спрямо 

актуалната ситуация, когато реално се правят инвестициите в предприятията. Тези 

стойности са прогнозирани през 2014 г. Прогнозирани са също така и въз основа на данни 

от старата програма от различен период, когато все още и самата екосистема - 

предприемаческата екосистема и капиталовия пазар, не са били толкова развити в 

България. Поради тази причина всъщност се оказва, че те са твърде високи и това реално 

възпрепятства фонд мениджърите да извършват нормални инвестиции.  

 

Заместник-министър Надя Христова благодари на г-жа Попова и даде думата за 

коментари. Постъпил въпрос в чата от Силвия Тодорова, БСК, както следва: „Здравейте! 

Относно схемата за енергийна ефективност, какво показва наличният анализ на 

информацията за причините за неподаване на достатъчен брой проектни предложения?“ 

 

Г-жа Велина Попова отбеляза, че не е анализирана причината,  УО има 

предположения, но тъй като тези средства са свободни е взето решение на Министерски 

съвет те да бъдат използвани в подкрепа на бежанците.  

 

Г-жа Илияна Илиева допълни, че очакванията на УО са били да получи около 1000 

броя проектни предложения, като тази бройка е почти достигната - 932 или 935 проектни 

предложения. Тя поясни, че сумата, която реално е поискана от бенефициентите и 

остатъкът, който сега се пренасочва към седма приоритетна ос, на практика идва от това, 

че самите бенефициенти са заявили по-нисък размер на помощта.  

 

Г-н Симеон Шенев допълни, че паралелно с изменението на ОПИК по същите 

причини се пренасочват и средства за разходите по приемането на бежанците по Програма 

„Добро управление“ и по Програма „Околна среда“.   

 

Г-жа Илияна Илиева отбеляза, че има още един въпрос и предостави думата на Иван 

Главчовски.  

 

Г-н Иван Главчовски изрази предположение, че така предложеното изменение е 

това, което е било в 38-ата неприсъствена процедура и обясни, че не е ясен начинът, по 
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който ще бъдат насочени средствата и защо точно и единствено към Министерството на 

туризма за подпомагане на бежанците от Украйна. Отбеляза, че според него и на 

Европейската комисия не й е ясен отговорът на този въпрос. Втората неясното=а, според 

него, се отнася за индикаторите, които УО иска да се променят. Постави въпросите какво 

налага промяна на индикаторите и как това ще се отрази на бенефициентите, които са 

заложили да постигнат определени индикатори. 

 

По отношение на коментарите на г-н Главчовски се проведе дискусия. 

Г-жа Илияна Илиева отбеляза, че УО няма информация да има такава неяснота от 

колегите от Европейската комисия по отношение на необходимостта от изменението на 

програмата. По отношение на индикаторите г-жа Илиева обясни, че преди COVID кризата 

реално са били заложени процедури, които са били с инвестиционен характер, но с 

настъпването ѝ се е наложило неизползваните към онзи момент средства да бъдат 

преструктурирани и спешно пренасочени за процедури, които да подкрепят малки и 

средни предприятия с така необходимите оборотни средства.  

 

Г-н Иван Главчовски подчерта, че програмата има над 100% изпълнение на 

индикаторите преди настъпване на кризата. Отбеляза, че не намира основание да е имало 

преизпълнение на индикаторите, а сега да се иска драстично намаление. Постави въпроса,  

как бенефициенти следва да докажат, че не са си изпълнили индикатора, защото е 

настъпила COVID кризата и от УО го е променил, от една страна и от друга, начина, по 

който се залага за проверката на индикаторите реално също е непроверен. Няма основа, на 

която да се проверят заложените индикатори от съответните бенефициенти.  

 

Г-жа Велина Попова направи уточнение, че това, което се променя сега в програмата 

по отношение на индикаторите, касае само два от тях и са по конкретен инвестиционен 

приоритет, свързан единствено с изпълнението на финансовите инструменти. Тя разясни, 

че изпълнението на финансовите инструменти по принцип се осъществява по-бавно 

спрямо безвъзмездните средства. Г-жа Попова акцентира, че при финансовите 

инструменти етапът на подготовка е доста дълъг и поради тази причина  инвестициите, 

които фонд мениджърите следва да направят съвпада с COVID кризата и сега с кризата в 

Украйна, което всъщност налага и промяната, тъй като това са прогнози направени през 

2013-2014 г. Тя обърна внимание, че всички други индикатори са такива, каквито са 

приети с последното изменение на програмата, като поясни че има и един индикатор, 

свързан с частните инвестиции по приоритетна ос 6 по процедура „Възстановяване на 

МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Обяснението за промяната на този 

индикатор е свързано с факта, че  интензитетът на проектите по енергийна ефективност е 

50% и реално частните инвестиции, които могат да бъдат генерирани, са равни на 

договорените средства.  

 

Г-жа Илияна Илиева допълни, че корекцията на индикаторите, които УО прави, са 

на ниво програма и са свързани с финансовите инструменти. Тези, заложени по самите 

процедури са друг тип индикатори и се измерват на база постигането им на ниво проект. 

 

Г-н Иван Главчовски попита, ако не се приеме изменението на индикаторите, какви 

биха били последиците за програмата? 
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Г-жа Велина Попова разясни, че сериозните последици за програмата биха били, ако 

има неизпълнение на индикаторите, които са включени в рамката за изпълнение по всички 

приоритетни оси - първа, втора, трета и четвърта: Иновации, Конкурентоспособност и 

предприемачество, Енергийна и ресурсна ефективност и приоритетна ос, която е свързана 

с двете газови връзки. По приоритетни оси 6 и 7 няма рамка за изпълнение, тъй като това 

са средства по REACT-EU и по регламент не се задава такава. Тя допълни, че в 

презентацията на напредъка присъстващите ще видят изпълнението на индикаторите, 

които са включени в рамката за изпълнение, като подчерта, че ако при някой индикатор 

има сериозно неизпълнение, ще има финансови корекции. Г-жа Попова подчерта, че в 

цялата програма няма проблем и не се очакват такива проблеми, които да доведат до  

сериозни последствия.  

 

Г-жа Надя Христова даде думата за още коментари и поради липса на такива 

предложи за гласуване следното решение - Комитетът за наблюдение на ОПИК и 

Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. одобрява 

предложените от Управляващия орган промени в Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Възлага на Управляващия орган да предприеме 

необходимите действия за промяна на ОПИК и дава мандат на Управляващия орган да 

направи промени в оперативната програма при получени коментари от страна на 

Европейската комисия.  

 

Тя помоли ако има някой „против“ или „въздържал се“ да го заяви в чата.  

 

Г-н Иван Главчовски заяви, че се въздържа, поради това, че не са му много ясни 

аргументите. 

В чата Красимир Петков, представител на ЮЛНЦ със сфера на дейност 

„Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата“ написа, че се 

въздържа.  

 

Не са регистрирани членове с право на глас, които са „против“. Двама са „въздържали 

се“.   

Предложеното решение беше прието с мнозинство от две трети от присъстващите 

с право на глас.  

 

Р е ш е н и е 

Комитетът за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП 2014-2020 одобрява 

предложените от Управляващия орган промени в Оперативна програма „Иновации 

и конкурентоспособност“ 2014-2020, възлага на УО да предприеме необходимите 

действия за промяна на ОПИК и дава мандат на УО да направи промени в 

оперативната програма при получени коментари от страна на ЕК 

. 

 

3. Обсъждане и одобряване на изменение на Методология и критерии за 

подбор на операции по процедура чрез директно предоставяне на БФП 
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BG16RFOP002-4.003 „Техническа помощ за завършване на подготвителните 

дейности, необходими за старта на строителството на междусистемна газова 

връзка България – Сърбия“ (вкл. представяне на допълнителна информация по 

поставени въпроси) 

 

Г-жа Надя Христова предложи да се премине към следващата точка от дневния ред 

„Обсъждане и одобряване на изменение на Методология и критерии за подбор на 

операции по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-4.003 

„Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за старта на 

строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ (вкл. представяне на 

допълнителна информация по поставени въпроси). Във връзка с предложението за 

изменение на методология и критерии за подбор е постъпило писмо от г-н Главчовски с 

искане за представяне на настоящия план за изпълнение на дейностите по проекта и 

новият план за тяхното изпълнение спрямо новия срок. Планът да бъде обоснован с поне 

две поднива на дейност с цел правилен анализ дали предложеното удължаване е 

реалистично. Председателят обърна внимание, че на 04.10.2022 г. на членовете на 

Комитета за наблюдение е предоставена информация за получените коментари и 

становища на Управляващия орган на ОПИК. 

 

 Г-жа Христова даде думата на г-жа Попова да представи предложението на УО. 

 

Г-жа Велина Попова обясни, че изменението се налага поради две причини: Едната 

причина е неприключило производство по обжалване на решение за преценка от 

необходимостта от ОВОС и втората е наложило се провеждане на процедура по 

отчуждаване с цел получаване на вещни права върху имот, засегнат от обекта. 

Процедурата е стартирала през месец април 2022 г. и няма да може да приключи до 

крайния срок на проекта 24 месеца, затова бенефициентът е поискал удължаване с 12 

месеца. Тъй като срокът за изпълнение на проекта е предмет на методологията и 

критериите за одобряване на операции, се предлага на Комитета за наблюдение да гласува 

удължаването на проекта. Г-жа Попова даде думата на г-жа Павлинка Йончева, 

Ръководител отдел "Проекти и финансиране от ЕС", дирекция "Стратегическо планиране 

и развитие" към "Булгартрансгаз" ЕАД. 

 

Г-жа Павлинка Йончева благодари и представи причините, поради които се налага 

искането за удължаване на срока. Тя разясни, че основната цел на финансирането от 

ОПИК е да се получи разрешение за строеж на междусистемната газова връзка и към този 

момент има издадени и влезли в сила разрешения за строеж за два етапа. Това са две от 

площадковите съоръжения и три подетапа от линейната част на газопровода, която е с 

обща дължина около 62 километра. Това, което затруднява изпълнението на проекта  е 

придобиването на вещните права за две от площадковите съоръжения, от там 

неполучените вещни права и съответно невъзможността  да  се подаде искане за издаване 

на разрешения за строеж. Обясни подробно за изпълнението на общо петте дейности, вкл . 

археологическите разкопки по трасето на газопровода, които са почти приключил, 

технически проект за обекта, очистното съоръжение Нови Искър и газоизмервателна 
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станция Калотина и т.н. Последната дейност по придобиване на вещни права се която се 

очаква да приключи в рамките на поискания срок за удължаване от 12 месеца. 

 

Заместник-министър Надя Христова благодари на г-жа Йончева и даде думата за 

коментари. 

 

Г-н Иван Главчовски благодари на Булгартрансгаз ЕАД и попита колко средства са 

изразходвани към момента и при положение, че не могат да се справят, не би ли следвало 

да се възстановят тези средства на програмата или накъде евентуално ще бъдат насочени?  

 

Г-жа Велина Попова разясни, че договорът, сключен с Булгартрансгаз ЕАД, е на 

стойност 9 240 420 лв. Към момента верифицирани разходи, което означава направени 

разходи от бенефициента, подадени към УО, верифицирани и заплатени са в размер на 1 

998 427 лева. Отчетени са с първия междинен отчет, но това не означава, че от 

Булгартрансгаз ЕАД не са направили повече разходи. Като цяло уверението от тяхна 

страна е, че всъщност с това удължаване всички дейности по проекта ще бъдат извършени 

и проектът ще приключи успешно. 

 

Г-жа Павлинка Йончева потвърди и допълни, че Булгартрансгаз ЕАД възнамерява 

да приключи и преди тези 12 месеца и разясни, че дейностите по проекта са доста 

напреднали и са извършени съответните разходи. В момента са на финален етап на 

подготовка на втори междинен отчет, който смятат до седмица-две да внесат на 

вниманието на УО. 

 

Г-жа Надя Христова даде думата за още коментари и поради липса на такива 

предложи за гласуване следното решение - Комитетът за наблюдение на ОПИК и 

Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. одобрява 

изменението на Методология и критерии за подбор на операции по процедура чрез 

директно предоставяне на БФП на конкретен бенефициент по процедура BG16RFOP002-

4.003 “Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за 

старта на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ като 

заложеното в раздел „Продължителност на проектите“, а именно: „До 24 (двадесет и 

четири) месеца“ да се промени на „До 36 (тридесет и шест) месеца“. 

 

В чата Калин Минев, представител на ЮЛНЦ със сфера на общественополезна 

дейност „Социално включване и интегриране на маргинализираните групи“ написа, че се 

въздържа.  

В чата Красимир Петков, представител на ЮЛНЦ със сфера на дейност 

„Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата“  написа, че се 

въздържа.  

 

Не са регистрирани членове с право на глас, които са „против“. Двама са „въздържали 

се“.   

Предложеното решение беше прието с мнозинство от две трети от присъстващите 

с право на глас.  
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Р е ш е н и е  

КН на ОПИК и ОПИМСП 2014-2020 одобрява изменението на Методология и 

критерии за подбор на операции по процедура чрез директно предоставяне на БФП 

на конкретен бенефициент по процедура BG16RFOP002-4.003 “Техническа помощ за 

завършване на подготвителните дейности, необходими за старта на строителството 

на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ като заложеното в раздел 

„Продължителност на проектите“, а именно: „До 24 (двадесет и четири) месеца“ да се 

промени на „До 36 (тридесет и шест) месеца“. 

 

4. Обсъждане и одобряване на изменение на Методология и критерии за 

подбор на операции по процедура чрез директно предоставяне на БФП 

BG16RFOP002-2.064 „Предоставяне на подкрепа на БИМ за постигане на 

ефективност и устойчивост на националната инфраструктура по качество“ 
(вкл. представяне на допълнителна информация по поставени въпроси) 

 

Г-жа Надя Христова предложи да се премине към следващата точка от дневния ред 

„Обсъждане и одобряване на изменение на Методология и критерии за подбор на 

операции по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.064 

„Предоставяне на подкрепа на БИМ за постигане на ефективност и устойчивост на 

националната инфраструктура по качество“ (вкл. представяне на допълнителна 

информация по поставени въпроси). Във връзка с предложението за изменение на 

методология и критерии за подбор е постъпило писмо от г-н Главчовски с искане за 

представяне на настоящия план за изпълнение на дейностите по проекта и новия план за 

тяхното изпълнение спрямо новия срок. Планът да бъде обоснован с поне две поднива на 

дейност с цел правилен анализ дали предложеното за удължаване е реалистично. 

Председателят обърна внимание, че на 04.10.2022 г. на членовете на Комитета за 

наблюдение е предоставена информация за получените коментари и становища на 

Управляващия орган на ОПИК. Г-жа Христова даде думата на г-жа Попова да представи 

предложението на УО. 

 

Г-жа Велина Попова разясни, че изменението се налага поради забавяне в 

откриването на обществената поръчка за възлагане на дейността по разработка и 

въвеждане в експлоатация на единна система за управление, контрол и анализ на 

дейностите. Бенефициентът е представил подробна информация за изпълнението на 

всички дейности по проекта и как ще се развие изпълнението му в зависимост от 

изпълнението на тази дейност, която е включена в справката за получените коментари. Г-

жа Попова даде думата на г-н Златко Халваджиев, главен секретар на Българския 

институт по метрология. 

 

Г-н Златко Халваджиев отбеляза, че основната причина за забавяне на изпълнението 

е две обжалвания на обществените поръчки във връзка с изграждане на така наречения 

ЕСО КАТ (единната система) и едно обжалване по поръчката за доставка на техниката, 

която е нужна за обслужването на тази система. В момента са на етап обжалване и 

прекратяване на обществената поръчка за изграждане поради факта, че нито една от 

офертите не отговаря на техническото задание на възложителя. Поясни, че КЗК са 
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уважили решението и се изчаква 14 дневен срок за обжалване пред ВАС. Евентуално, ако 

в този срок постъпи жалба, естествено се очаква решение на ВАС по казуса, а ако не, ще 

може да се пристъпи по реда на ЗОП за ново възлагане на поръчката. С оглед на факта, че 

доставката на оборудването за обслужване на тази система следва да се случи, след като 

се изгради системата, както и поради факта, че оборудването е специализирано и в 

момента доставките на такова оборудване, съдържащо чипове е проблематично от гледна 

точка на срока се налага и исканото удължаване.  

 

Заместник-министър Надя Христова благодари и даде думата на г-н Иван 

Главчовски. 

 

Г-н Иван Главчовски благодари за предоставената възможност. Той изрази 

несигурност, че така предложените дейности са съотносими една към други на първо 

място, защото има доставка на софтуер и хардуер почти по едно и също време, както и 

сертифициране. Г-н Главчовски отбеляза, че това не е първо искане за удължаване на 

срока на Български институт по метрология. Добави, че отделно има заложени разходи за 

консултантски услуги за изготвяне на тръжните процедури, а в разписаните и 

предоставените за информация методология на дейностите се казва, че може да се мине и 

на директно договаряне. Той отправи въпрос защо не се премине към директно договаряне  

и че не е сериозно, дейностите които са заложени да бъдат удължени с 10 месеца.  

 

Г-н Златко Халваджиев уточни, че софтуерът е преди хардуера, тъй като хардуерът 

следва да отговаря на изискванията за софтуера и го обслужва. Разясни, че по отношение 

на дадените насоки за пряко договаряне по изграждането и обмен на стоката, следва да се 

отбележи, че за да стигне до пряко договаряне съгласно ЗОП, следва да се мине първо 

процедура, открита по закона, и затова са възложени дейности, които са свързани с 

подготовка на тръжната документация. Подчерта, че срокът е напълно реалистичен и 

съмнения изразените от г-н Главчовски са неоснователни, поради което отправи молба 

искането на БИМ да бъде подкрепено, за да се реализира проектът. Той подчерта, че 

проектът е изключително важен, тъй като ще улесни в значителна степен бизнеса и 

гражданите във връзка с предоставяните услуги от Българския институт по метрология.  

 

Г-н Иван Главчовски отбеляза, че не е разбрал това кое поред увеличение на срока е.  

 

Г-н Златко Халваджиев отговори, че увеличението е второ поред, но то е по 

обективни причини.  

 

Г-н Иван Главчовски попита дали ще има трето искане за удължаване. 

 

Г-н Златко Халваджиев отговори, че няма да има. 

 

Заместник-министър Надя Христова благодари на г-н Главчовски и на г-н 

Халваджиев за отговорите. Тя даде думата за други коментари и въпроси от участниците и 

поради липса на такива предложи за гласуване следното решение - Комитетът за 

наблюдение на ОПИК и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни 

предприятия“ 2014-2020 г. одобрява изменението на Методология и критерии за подбор 
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на операции по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.064 

„Предоставяне на подкрепа на БИМ за постигане на ефективност и устойчивост на 

националната инфраструктура по качество“ като заложеното в раздел „Продължителност 

на проектите“, а именно: 30 (тридесет) месеца да се промени на 40 (четиридесет) месеца. 

 

Г-жа Надя Христова помоли ако има някой „против“ или „въздържал се“ да го 

отбележи в чата.  

 

Г-н Иван Главчовски заяви, че гласува против, защото така предложените дейности, 

не са адекватни на изпълнението на програмата и според него има разминавания и 

несъответствия. 

Не са регистрирани членове с право на глас, които са „въздържали се“. Един член с 

право на глас е „против“. 

Предложеното решение беше прието с мнозинство от две трети от присъстващите 

с право на глас.  

 

Р е ш е н и е  

КН на ОПИК и ОПИМСП 2014-2020 одобрява промяна в Методология и 

критерии за подбор на операции по процедура чрез директно предоставяне на БФП 

BG16RFOP002-2.064 „Предоставяне на подкрепа на БИМ за постигане на 

ефективност и устойчивост на националната инфраструктура по качество“ като 

заложеното в раздел „Продължителност на проектите“, а именно: 30 (тридесет) 

месеца да се промени на 40 (четиридесет) месеца. 

 

 

5. Представяне на напредъка в изпълнението на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020  

(вкл. представяне на допълнителна информация по поставени въпроси) 

 

Г-жа Надя Христова предложи да се премине към следващата точка от дневния ред - 

„Представяне на напредъка в изпълнението на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020“, представяне на допълнителна информация по поставени въпроси, съгласно 

направената промяна в дневния ред. Тя уведоми членовете на комитета, че първо ще бъде 

представен общият напредък при изпълнението на ОПИК, след което ще се представи 

изпълнението на финансовите инструменти. Г-жа Христова даде думата на г жа Илияна 

Илиева, главен директор на Главна дирекция Европейски фондове за 

конкурентоспособност в Министерство на иновациите и растежа, да представи напредъка 

в изпълнението на безвъзмездни средства по оперативната програма. 

 

Г-жа Илияна Илиева направи подробен преглед на напредъка в изпълнението на 

ОПИК към 30.09.2022 г., като цяло и по приоритетни оси. Тя докладва, че до момента са 

обявени: 16 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) чрез 

конкурентен подбор, без процедурите по Воденото от общностите местно развитие, 22 

процедури за директно предоставяне на БФП и 5 процедури за бюджетни линии.  
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Общо сключените договори са 35 306 бр. (вкл. финансовото споразумение с Фонд 

мениджър за финансови инструменти в България (ФМФИБ), а общият размер на 

предоставената БФП е 3 239 млн. лв., като тези средства са по всички приоритетни оси на 

оперативната програма. 

 

Обърна внимание, че от всички сключени 35 306 договора в изпълнение са останали 2 616 

договора, от които 1 688 са по COVID-19 процедурите и само 928 по останалите, т.нар. 

стандартни договори по програмата. Успешно са приключили 32 450 договора, по които 

са извършени и финалните плащания. 

Г-жа Илиева подчерта, че при това изпълнение на програмата няма притеснения за 

риск от неизпълнение на заложените индикатори.  

 

Направен беше и преглед на индикаторите, заложени в рамката за изпълнение по 

приоритетни оси, като видно от представената информация, всички са изпълнени над 66%, 

а при повечето изпълнението на индикаторите е почти 100%. Г-жа Илиева отново 

подчерта, че УО на ОПИК няма проблеми с изпълнението и не се очакват такива. Тя 

разясни, че по приоритетна ос 4 по отношение на индикатор „Изградена междусистемна 

газова връзка България-Гърция“ изпълнението на целевата стойност се отчита 0% към 

момента въпреки че Газовата връзка вече има издаден акт 16, тъй като се очаква финален 

отчет по проекта. До момента са верифицирани и изплатени на ICGB две междинни 

плащания на обща стойност 72 млн. лв при общ бюджет на договора от 76 247 000 лв.  

 

Г-жа Илиева разгледа и напредъка в изпълнението на програмата, като докладва 

сключени, прекратени и приключили договори, изплатени средства (общо и по години) и 

сертифицирани средства по всяка една от приоритетните оси на ОПИК.  

 

Г-жа Илиева докладва за резултатите постигнати от конкретни бенефициенти по 

ОПИК, а именно Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Изпълнителна агенция за 

насърчаване на малките и средните предприятия, Министерство на туризма, Българска 

агенция за инвестиции, Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, 

Български институт по метрология и Държавна агенция за метрологичен и технически 

надзор. 

 

По отношение на напредъка в изпълнението на Плана за оценка на ОПИК и ОПИМСП 

г-жа Илиева информира, че предстои сключване на договор по обществена поръчка с 

предмет: „Извършване на оценка на приноса на подкрепата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове за постигане целите на Оперативна програма „Инициатива за 

малки и средни предприятия" 2014-2020 г. и е в процес за подготовка за стартиране на 

обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка на приноса на подкрепата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове за постигане на целите по всеки 

приоритет на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г." и 

проведена среща с Help Desk на ЕК.  

По отношение на напредъка в изпълнението на подхода Водено от общностите местно 

развитие (ВОМР) по ОПИК г-жа Илиева посочи, че към момента са сключени 194 броя 

административни договора, които са на обща стойност над 48 милиона лева, което на 

практика е 84% от общия финансов ресурс по сключените споразумения.  
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Г-жа Илияна Илиева предостави думата на г-жа Евелина Захариева, началник отдел 

„Управление на риска, контрол и сигурност“, която представи на вниманието на 

участниците в работата на КН и информация за констатираните нередности и предприети 

от УО действия, както и за резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити.  

Г-жа Илияна Илиева предостави думата на г-жа Жанет Атанасова, главен експерт, 

отдел „Публичност и техническа помощ“, която представи информация за осигурената 

публичност и прозрачност на ОПИК и ОПИМСП. Тя запозна присъстващите на 

заседанието с данни за Интернет страницата на УО на ОПИК, под-страницата на ОПИК на 

Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове,  

изпълнените договори с национални и регионални електронни медии, излъчените реклами 

и др. Г-жа Атанасова съобщи, че от 2022 г. програмата вече има присъствие и в 

социалните медии, като Фейсбук и канал в YouTube и обърна внимание, че се изпълняват 

всички дейности в изпълнение на Годишния план за действие за 2022 г. по Националната 

комуникационна стратегия (НКС).  

Г-жа Илиева завърши представянето на напредъка по изпълнението на ОПИК като 

отново подчерта, че УО работи по поставените от г-н Главчовски въпроси и след събиране 

на цялата информация отговорите ще бъдат изпратени на членовете на комитета. 

 

Г-жа Надя Христова благодари за представянето и попита дали има коментари от 

членовете на КН.  

 

Г-н Симеон Шенев от ЕК попита как УО се справя с различните комуникационни 

дейности по плана, процедурите, които са по плана за възстановяване и по оперативната 

програма. Какъв е планът за действие за менажиране на комуникационните дейности? 

 

Г-жа Илиева разясни, че се работи паралелно по всички направления, като приоритет 

в момента имат процедурите по Националния план за възстановяване и устойчивост. 

Информацията по него се публикува на интернет страницата на Министерството на 

иновациите и растежа и в ИСУН. УО публикува актуална информация във всички 

изброени канали, подготвя видео клипове за улеснение на бенефициентите. Г-жа Илиева 

обяви на присъстващите, че вече е одобрена от ЕК новата програма 

„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, за което изрази 

благодарност и към представителите на ЕК. 

 

Г-н Шенев благодари за отговора. 

 

Г-н Иван Главчовски взе думата и изрази становище, че поставените от него 

въпроси не са много и не са трудни, поради което следва УО да има отговор. Посочи и че 

информацията за напредъка не е изпратена предварително за запознаване. Той отбеляза, 

че според него предоставяните средства по програмата нямат почти никакъв ефект върху 

икономиката, хората и фирмите. Обърна внимание, че в публикуваните видео клипове не е 

виждал показване на никакви нарушения, за да има превантивен ефект върху кандидатите.  

 

Г-жа Илиева благодари за критиката и увери, че исканата информация не може да се 

събере бързо и е необходимо време да се генерира от ИСУН проект по проект. Отбеляза, 

че УО е подготвил и представил част от нея и обърна внимание, че в годишните доклади, 
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одобрявани от Комитета също се съдържа част от изисканата от г-н Главчовски  

информация. 

Г-н Главчовски изрази своето недоволство от отговорите и подчерта, че счита 

подхода на УО за формален. 

Г-жа Илиева изрази несъгласие по отношение на изказаното твърдение за липсата на 

резултати и счита, че изнесените данни са красноречиви и показват постигнати резултати. 

УО е подкрепил над 35 000 предприятия, подобрява работата си с всяка нова процедура, 

взема под внимание обществените обсъждания, коментари.  

 

Г-жа Надя Христова предостави думата на г-н Камен Славов, изпълнителен 

директор и председател на Съвета на директорите на ФМФИБ, да представи напредъка в 

изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК. 

 

Г-н Славов отбеляза, че официалните данни са към 30.06.2022 г., защото това е 

свързано с рамката на докладване на резултатите от финансовите посредници. Той 

представи резултатите по отделните продуктови линии, дялово финансиране и дългово 

финансиране. Представи данни за договорените средства по ПО 2 и ПО 6 от Програма 

„Възстановяване“ на Програма „Възстановяване“ (Възстановяване I)  и (Възстановяване 

II). Отчетен беше фактът, че от публичния ресурс, договорен с ОПИК, към средата на 

годината вече са договорени 270 млн. лева с крайни получатели и са подкрепени над 1300 

крайни получатели. Г-н Славов посочи, че инвестиционната дейност нараства рязко от 

началото на 2021 г. и като проекти и крайни получатели, и като договорени средства с 

крайните получатели. От ФМФИБ са поискали усвояване на трети транш. 

Г-жа Христова предостави думата на г-н Симеон Шенев. 

Г-н Шенев (ЕК) благодари за интересната презентация и постави два въпроса: По 

отношение на дяловите инструменти: Дали има сегмент или по-скоро фонд, при който се 

забелязва по-голяма активност? В кой от сегментите най-лесно се напредва, има най-лесно 

намиране на добри проектни предложения? Може ли изобщо да се посочи при кой от 

инструментите би било най-лесно? Вторият въпрос е към представителите на бизнеса в 

комитета: тяхната обратна връзка като цяло за гаранционните инструменти и продукта 

„Възстановяване“.  

 

Г-н Славов отговори, че цялата обстановка във връзка с COVID и войната в Украйна 

като цяло се отразяват негативно на общата инвестиционна дейност и преди всичко на 

интереса на частните инвеститори, особено в рискови сегменти като стартъпи. Той 

посочи, че от отчетените към средата на годината над 170 компании, 124 са абсолютни 

стартъпи. Допълни, че има интерес към целия спектър от управляваните фондове и няма 

сегмент, който да се отличава като по-интересен на портфейлно ниво. 

 

6

. 

Точка „Разни“ 

 

Г-жа Надя Христова благодари за изказванията и предложи да се премине към 

следващата точка от дневния ред „Разни“. Предложи на присъстващите да се включат с 
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предложения и коментари и поради липса на такива предостави думата на г-жа Анес 

Монфре от Европейската комисия за заключителни думи. 

 

Г-жа Монфре благодари и отбеляза, че оценява получилия се дебат. Уведоми 

присъстващите, че от ЕК организират на 18.10.2022 г. от 10 ч. Брюкселско време 

структурен финансов семинар за приключване на програмния период. Тя подчерта, че 

програмата е реализирана добре, има много добри проекти и са постигнати много добри 

резултати. Според нея има някои индикатори за финансовите инструменти, които трябва 

да бъдат ускорени, тъй като наближава след 14 месеца приключването на програмата. Г-

жа Монфре благодари за провеждането на комитета и на преводачите за свършената 

работа. 

 

Г-жа Христова благодари на г-жа Монфре за изказването и даде думата на г.н Шенев. 

 

Г-н Шенев попита какви са нагласите на УО относно провеждане на заседание на 

Комитета за наблюдение на новата програма. 

 

Г-жа Попова сподели, че УО ще се опита да сформира новия комитет по новата 

програма до края на месец  ноември, но следва да се отчетат заложените срокове в 

нормативната уредба за новия програмен период.  

 

Г-жа Илиева допълни, че УО обсъжда възможността, при забавяне на сформирането 

на новия Комитет за наблюдение, евентуално критериите и методологията по първата 

процедура на новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 

2021-2027 да бъдат представени на комитета по ОПИК и впоследствие да бъдат 

прегласувани евентуално от новия комитет.  

 

Г-жа Надя Христова посочи, че в чата е постъпил отговор относно въпроса за 

гаранционните инструменти за бизнеса от Българска стопанска камара, а именно: 

„ежегодно провеждаме анкета към нашите членове. Както виждате, за тях интересът към 

подобни инструменти през последните две години намалява“. Има предоставен линк с 

резултата от анкетата.  

 

Г-жа Велина Попова допълни, че в презентацията на напредъка по ОПИК е 

представена и информация относно двете предстоящи оценки на ОПИК и на ОПИМСП, 

след извършването на които ще се отчете реално ефекта от изпълнението на програмите, 

включително и от изпълнението на финансовите инструменти и техния ефект. 

 

Г-жа Надя Христова посочи, че с това дневният ред на заседанието е изчерпан. 

Благодари на участниците, с което заседанието бе закрито. 
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Приложение 1 

 

Списък на участниците в заседанието 

 

Име и фамилия Институция/ организация 

Надя Христова 
Председател на Комитета за наблюдение  

Заместник-министър на иновациите и растежа и РУО  

Членове на Комитета за наблюдение 

Стефан Савов  
Зам. председател на Комитета за наблюдение  

Министерство на иновациите и растежа 

Илияна Илиева Министерство на иновациите и растежа 

Калин Маринов Министерство на иновациите и растежа 

Тоня Сакарова Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

Десислава Георгиева -

Ушколова 
Министерство на труда и социалната политика 

Емел Мехмедова Министерство на околната среда и водите 

Галя Хинделова 
Министерство на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията 

Калоян Митев 
Администрация на Министерския съвет 

Дирекция „Добро управление“ 

Нели Георгиева Изпълнителна агенция „Програма за образование“ 

Любомир Митев Министерство на земеделието, храните и горите 

Евгения Черкезова Министерство на земеделието, храните и горите 

Златина Касърова - 

Дукова 
Комисия за защита от дискриминация 

Кристина Димова Държавен фонд „Земеделие” 

Иван Николов 
Администрация на Министерския съвет 

Дирекция „Икономическа и социална  политика“ 

Радослава Павлова 
Администрация на Министерския съвет 

Дирекция „Координация по въпросите на ЕС” 

Стефка Андрейчина 
Администрация на Министерския съвет 

Дирекция „Централно координационно звено” 

Стефка Сарафова 
Министерство на финансите 

Дирекция „Държавни помощи и реален сектор” 

Страхил Стоев 
Министерство на финансите 

Дирекция „Държавни помощи и реален сектор” 

Ахавни Топакбашян НССЕИВ 



   
 

18 

 

Желяз Енев Министерство на икономиката и индустрията 

Миглена Милева  Министерство на иновациите и растежа 

Катя Първанова Министерство на туризма 

Венета Цветкова Министерство на енергетиката 

Диляна Новакова Министерство на енергетиката 

Данаил Андреев Министерство на околната среда и водите 

Милена Дамянова Министерство на образованието и науката 

Светослава Филипович Национален статистически институт 

Росица Пешева 
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните 

предприятия 

Теодор Генев Министерство на културата 

Проф. д-р Владя 

Борисова 
Патентно ведомство на Република България 

Мариян Стоянов Патентно ведомство на Република България 

Кристина Петкова Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 

Соня Русева Българска агенция за инвестиции 

Стефан Радев  НСОРБ 

д-р Дарин Димитров Регионален съвет за развитие на Североизточен район 

Добрин Добрев -

пълномощник 
Регионален съвет за развитие на  Северен централен район 

Илияна Филипова Българска търговско-промишлена палата 

Беата Папазова Българска търговско-промишлена палата 

Силвия Тодорова Българска стопанска камара 

Марияна Хамънова-

Рондини 
КРИБ 

Светлин Илиев Съюз за стопанска инициатива 

Елка Тодорова 
Национално представителни организации на и за хора с 

увреждания 

Проф. д-р инж. Снежан 

Божков 
Представител на академичната общност 

доц. Иван Георгиев Представител на академичната общност 

Калин Минев  

Неправителствени организации със сфера на общественополезна 

дейност „Социално включване и интегриране на 

маргинализираните групи" 

Иван Главчовски 
Неправителствени организации със сфера на общественополезна 

дейност „Екология“ 
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Красимир Петков 

Неправителствени организации със сфера на  дейност 

„Организации, работещи в сферата на образованието, науката и 

културата“ 

Наблюдатели с право на съвещателен глас 

Валерия Нацева-

Методиева 
Агенция по обществени поръчки 

Магдалена Николова Агенция по обществени поръчки 

Агнес Монфре Европейска комисия  

Симеон Шенев Европейска комисия  

Николина Троянович Европейска комисия  

Елизабет Киркорова Европейска комисия  

Гости 

Мартин Гиков „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД 

Камен Славов „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД 

Лазар Петров „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД 

Камен Бранков „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД 

Димитър Черкезов „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД 

Ралица Тодорова „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД 

Константина Войнова „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД 

Павлинка Йончева „Булгартрансгаз“ ЕАД 

Златко Халваджиев БИМ 

Министерство на иновациите и растежа 

Велина Попова Министерство на иновациите и растежа 

Албена Мерачева Министерство на иновациите и растежа 

Албена Игнатова Министерство на иновациите и растежа 

Стела Йорданова Министерство на иновациите и растежа 

Миряна Драгомирова Министерство на иновациите и растежа 

Жанет Атанасова Министерство на иновациите и растежа 

Десислава Чернева Министерство на иновациите и растежа 

Велизар Славков Министерство на иновациите и растежа 

Евелина Захариева Министерство на иновациите и растежа 

Ивелина Панева Министерство на иновациите и растежа 

Ажда Хасан Министерство на иновациите и растежа 



   
 

20 

 

  

Олга Стоянова преводач 

Габриела Цекова преводач 

Георги Георгиев ORAKGroup  поддръжка платформа видео-конферентна връзка 

 
 

 

 


