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РЕШЕНИЕ 1 
 

НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 (ОПИК) И НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ” 2014-2020 (ОПИМСП) 

от 30/10/2018 г. 

 

(прието чрез писмена процедура за неприсъствено вземане на решение, проведена 

в периода 12 – 26 октомври 2018)  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

На основание на чл. 2, т. 1 и т. 6 и чл. 15, ал. 1 от Вътрешните правила за работа на 

Комитета за наблюдение (КН) на ОПИК и ОПИМСП, КН на ОПИК и ОПИМСП реши: 

1. Одобрява изменението на Плана за оценка на ОПИК 2014-2020 г. с направените 

промени, допълнения и технически корекции. (Приложение 1 към Решението) 

2. Одобрява методология и критерии за подбор на операции по процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Изграждане на 

междусистемна газова връзка Гърция-България“ в рамките на Инвестиционен 

приоритет 4.1. „Подобряване на енергийната ефективност и сигурността на 

доставките чрез разработване на интелигентни системи за пренос на енергия“, 

Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на 

доставките на газ“. (Приложение 2 към Решението) 
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РЕШЕНИЕ  
 

НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 (ОПИК) И НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ” 2014-2020 (ОПИМСП) 

от 06/11/2018 г. 

 

(прието чрез писмена процедура за неприсъствено вземане на решение, проведена 

в периода 12 октомври – 2 ноември 2018 г.)  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

На основание на чл. 2, т. 2 и чл. 15, ал. 1 от Вътрешните правила за работа на Комитета 

за наблюдение (КН) на ОПИК и ОПИМСП, КН на ОПИК и ОПИМСП реши: 

1. Одобрява изменението на Индикативната годишна работна програма за 2018 г. 

на ОПИК 2014–2020 чрез промяна в обхвата на процедура „Стимулиране 

внедряването на иновации в предприятията“ по Приоритетна ос 1, като същата 

се разделя на две отделни процедури, които се изместват през 2019 г., 

актуализиране на процедура „Развитие на иновационни клъстери“ по 

Приоритетна ос 1, промяна в обхвата и в максималния процент на съ-

финансиране на процедура „Подобряване на производствения капацитет и 

развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“ по Приоритетна ос 2, като 

същата се разделя на две отделни процедури, и актуализиране на индикативния 

срок за обявяване на процедура „Насърчаване на предприемачеството“ и на 

процедура „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България“. 

(Приложение 1 към Решението) 

 

 


