
                                        

 

П Р О Т О К О Л  № 1 

 

от писмена процедура за неприсъствено вземане на решение  

от Комитета за наблюдение на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020 

(ОПИК) и ОП „Инициатива за малки и средни предприятия”  

2014-2020 (ОПИМСП), проведена в периода 16 – 30 ноември 2022 г. 

 

На 16.11.2022 г., на основание § 5 от Заключителните разпоредби на Постановление 

№ 302 на Министерския съвет от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на 

Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани 

от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2022 г.), чл. 2, ал.1 и чл. 

15, ал. 1 от Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение на Оперативна 

програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и Оперативна програма 

„Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020 (КН на ОПИК и ОПИМСП), с 

писмо изх. № 26-У-433/16.11.2022 г. на председателя на КН на ОПИК и ОПИМСП беше 

инициирана писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от КН на ОПИК и 

ОПИМСП.  

 

На членовете на КН беше предложено да вземат следните решения: 

 

По отношение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020: 

1. Одобрява изменение на Методологията и критериите за подбор на операции по 

процедура чрез директно предоставяне на БФП на конкретен бенефициент по 

процедура BG16RFOP002-2.094 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, 

засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за 

подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”, като заложеното в 

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

да се промени на 36 (тридесет и шест) месеца. 

2. Одобрява изменение на Методологията и критериите за подбор на операции по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен 

бенефициент BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за 

преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на 

схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“, а именно удължаване 

на продължителността на проекта от 28 (двадесет и осем) на 34 (тридесет и четири) 

месеца.  

 

 



                                        

 

По отношение на програма „Конкурентоспособност и иновации в 

предприятията“ 2021-2027: 

3. Одобрява Методология и критерии за подбор на операции „Осигуряване на 

техническа помощ за успешното изпълнение на програма „Конкурентоспособност 

и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г.“ 

 

На участниците в работата на КН бяха представени проект на решение и 

документите във връзка с решението за съгласуване, както следва:  

1. Проект на Решение на Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП 

2014 - 2020; 

2. Изменени Методология и критерии за подбор на операции по процедура 

чрез директно предоставяне на БФП на конкретен бенефициент по процедура 

BG16RFOP002-2.094 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от 

временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от 

Национална агенция за приходите (НАП)” в режим проследяване на промените и 

обосновка на предложението; 

3. Изменени Методология и критерии за подбор на операции по процедура 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент 

BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на 

икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от 

Министерството на туризма (МТ)“ в режим проследяване на промените и обосновка на 

предложението; 

4. Проект на Методология и критерии за подбор на операции Осигуряване на 

техническа помощ за успешното изпълнение на програма „Конкурентоспособност и 

иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г.“; 

5. Допълнителна информация по поставените от г-н Иван Главчовски въпроси 

и предложения при провеждане на Дванадесетото официално заседание на КН (за 

сведение, приложено към документите за провеждане на Дванадесетото официално 

заседание). 

Документите са публикувани на страницата на ОПИК на Единния информационен 

портал на европейските структурни и инвестиционни фондове като са достъпни в под-

секция "Комитет за наблюдение за членове" само за членовете на КН с парола и 

потребителско име, които са им предоставени с електронното съобщение за иницииране 

на процедурата.  

 На основание чл. 15, ал. 3 от Вътрешните правила за работа на КН, на членовете на 

Комитета бе предоставен срок за представяне на становища по проекта на решение от 10 

работни дни или до 30.11.2022 г., включително.  

 



                                        

 

В указания срок са получени по електронен път становища от следните участници в 

работата на КН: 

1. Дирекция „Централно координационно звено“, Администрация на 

Министерски съвет съгласува предложените документи, като препоръчва с цел постигане 

на максимална яснота в поле „Продължителност на проектите“ в предоставените за 

одобрение Методология и критерии за подбор на операции по процедури BG16RFOP002-

2.094 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните 

противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална 

агенция за приходите (НАП)” и BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия 

сектор за преодоляване на икономическите последствия от  COVID-19 чрез прилагане на 

схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“ да се добави изричен текст, 

съгласно който периодът на изпълнение на проектите не може да излезе извън 31.12.2023 

г.  

2. Иван Главчовски - член на КН с право на глас, представител на Сдружение 

„Коалиция за устойчиво развитие“ - неправителствени организации със сфера на 

общественополезна дейност „Екология“. Становището е свързано с т. 3 от проекта на 

Решение, като се предлага включване на количествени резултати и допълнителни 

индикатори. 

Изготвена е Справка за отразяване на получените становища, като в нея са 

представени и отговорите на Управляващия орган. 

 

В рамките на посочения срок е получено съобщение от г-н Тодор Варгов - член на 

КН с право на глас, представител на Министерство на туризма, с което се уведомява, че 

Министерството на туризма се въздържа от гласуване по т. 2 от Проекта на Решение на 

Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП 2014 – 2020. (Съгласно чл. 14, ал. 3 от 

Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП, 

Министерство на туризма като член с право на глас в състава на КН не може да участва в 

гласуването по точките, засягащи изпълняваните от Министерство на туризма проекти.) 

 

В текста на предложените решения и приложените към тях документи не са 

извършвани промени. 

 

Съгласно чл. 15, ал. 4 от Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение 

„Проектът на решение се счита за приет, когато е съгласуван от повече от две трети от 

членовете с право на глас. При липса на писмен отговор от страна на член на Комитета се 

приема, че той съгласува проекта на решение без бележки.“.  

Във връзка с посоченото, на основание чл. 15, ал. 4 от Вътрешните правила на КН на 

ОПИК и ОПИМСП Комитетът е взел следното Решение (Приложение 1 към 

протокола): 



                                        

 

По отношение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020: 

1. Одобрява предложените промени в Методологията и критериите за подбор на 

операции по процедура чрез директно предоставяне на БФП на конкретен 

бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.094 „Подкрепа чрез оборотен капитал 

за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на 

схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”, като 

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

четири) месеца да се промени на 36 (тридесет и шест) месеца (Приложение № 1 

към Решението); 

2. Одобрява предложените промени в Методологията и критериите за подбор на 

операции по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на 

конкретен бенефициент BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия 

сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез 

прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“, а именно 

удължаване на продължителността на проекта от 28 (двадесет и осем) на 34 

(тридесет и четири) месеца. (Приложение № 2 към Решението); 

По отношение на програма „Конкурентоспособност и иновации в 

предприятията“ 2021-2027: 

3. Одобрява предложените Методология и критерии за подбор на операции 

„Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на програма 

„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г.“ 

(Приложение № 3 към Решението) 

 

Приложение: 

1. Решение на КН на ОПИК и ОПИМСП  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КН НА ОПИК И ОПИМСП: 
8.12.2022 г.

X  

Signed by: ILIYANA DIMITROVA ILIEVA  

 

 

 

 

  

ИЛИЯНА ИЛИЕВА 

Главен директор на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, 

МИР 

Ръководител на Управляващия орган на ОПИК 2014-2020  

Ръководител на Управляващия орган на ПКИП 2021-2027 


