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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 27.03.2017 г. 

 

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

периода 9 – 23 март 2017 г.)  

 

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

 

 

На основание на чл.2, т. 1 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 Методология и критерии за подбор на операции по процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на модерна 

система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно 

ведомство на Република България“ в рамките на Инвестиционен приоритет 1.1: 

"Технологично развитие и иновации", Приоритетна ос 1 „Технологично 

развитие и иновации“ (Приложение 1 към Решението). 

 
 

 

РЕШЕНИЕ 2 
 

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 31. 03. 2017 г. 

 

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

периода 9 - 30 март 2017 г.)  

 

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

 

 

На основание на чл.2, т. 1 и 5 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: 
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1. Одобрява методология и критерии за подбор на операции по процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подобряване на 

бизнес средата за българските производители и създаване на условия за 

изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт по 

метрология (БИМ)" в рамките на Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за 

растеж на МСП“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж 

на МСП“ (Приложение 1 към Решението). 

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

операции по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на 

туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на 

туризма“ в рамките на Инвестиционен приоритет 2.2: "Капацитет за растеж на 

МСП", Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ 

(Приложение 2 към Решението). 

3. Одобрява Окончателния доклад за изпълнението на ОП „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. и 

приложенията към него с предложените промени (Приложение 3 към 

Решението). 

 


