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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 15-22 юни 2021 г. 

 

На 15.06.2021 г., на основание 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) и във връзка с чл. 21, ал. 4 от Закона за мерките 

и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното 

събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците1 беше инициирана 

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

по предложение на Управляващия орган (УО). 

На членовете на КН беше предложено да вземат решение за: 

1. одобряване на предложените от Управляващия орган промени в Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и възлагане на 

Управляващия орган да предприеме необходимите действия за промяна на 

оперативната програма на основание чл. 30 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 

на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за 

определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за 

регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 

Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи 

разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 

социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и 

рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета 

(Регламент (ЕС) 1303/2013), както и даване на мандат на УО да направи 

промени в оперативната програма при получени коментари от страна на ЕК; 

2. одобряване на предложените промени в Методологията и критериите за 

подбор на операции по процедура за предоставяне на БФП чрез 

конкурентен подбор BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с 
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оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от 

пандемията COVID-19“; 

3. одобряване на предложените промени в Методологията и критериите за 

подбор на операции по финансов инструмент „Портфейлни гаранции". 

На основание чл. 15, ал. 2 от Вътрешните правила за работа на КН на ОПИК и 

ОПИМСП и във връзка с писмо с изх. № 91-00-180/15.06.2021 г. от председателя на 

КН на ОПИК и ОПИМСП, на участниците в работата на КН бяха представени проект на 

решение и документите във връзка с решението за съгласуване.  

 Документите са предоставени по електронната поща и са публикувани и 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 

членовете на КН са представени следните документи: 

 Проект на Решение на Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП; 

 Проект на изменение на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020; 

 Проект на изменени Методология и критерии за подбор на операции по 

процедура за предоставяне на БФП чрез конкурентен подбор BG16RFOP002-

2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“; 

 Проект на изменени Методология и критерии за подбор на операции по 

финансов инструмент  „Портфейлни гаранции"; 

 Обосновки към предложенията на УО. 

 

На основание чл. 21, ал. 4 от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 

г. и за преодоляване на последиците, на членовете на КН бе предоставен срок за 

представяне на становища по проекта на решение до 12.00 ч. на 22.06.2021 г., 

включително.  

В рамките на съгласувателната процедура са постъпили следните коментари, 

становища и предложения: 

1. две съобщения от г-н Иван Главчовски, Сдружение „Коалиция за устойчиво 

развитие“; 

2. две съобщения и становище от Българска асоциация на консултантите по 

европейски програми (БАКЕП) - представител на група юридически лица с 
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нестопанска цел със сфера на дейност „Политики за развитие" – наблюдател 

с право на съвещателен глас. Представител на организацията в състава на 

КН на ОПИК и ОПИМСП 2014 – 2020  е г-жа Кристина Цветанска, председател 

на УС;  

3. две съобщения и становище от г-н Румен Радев, заместник-председател на УС 

на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ);  

4. становище от г-жа Светлана Дончева, Българска стопанска камара (БСК); 

5. становище от Конфедерация на работодателите и индустриалците в България 

(КРИБ). Представител на КРИБ в състава на КН на ОПИК и ОПИМСП 2014 – 

2020 е г-н Ангел Желязков, член на УС на КРИБ. 

 

Съгласно чл. 15, ал. 5 от Вътрешните правила за работа на Комитета е 

изготвена Справка за отразяване на получените становища като в нея са представени 

и отговорите на Управляващия орган на ОПИК и ОПИМСП (Приложение 1 към 

Протокола). 

В част от изпратените съобщения (от Сдружение „Коалиция за устойчиво 

развитие“, БАКЕП и АИКБ) се предлага провеждане на присъствено заседание на КН 

на ОПИК и ОПИМСП. В отговор, на 18.06.2021 г. УО изпрати съобщение до 

участниците в работата на КН на ОПИК и ОПИМСП, в което обяснява причините 

предложените от УО решения да се вземат на писмена процедура за неприсъствено 

вземане на решение от КН. В съобщението се апелира към членовете на КН относно 

важността предложените решения да бъдат взети в указаните срокове.   

След съобщението са получени становища и предложения по същество от 

АИКБ, БСК, КРИБ, БАКЕП и съобщение от Сдружение „Коалиция за устойчиво 

развитие“. 

В представените становища АИКБ, БСК и КРИБ гласуват против предложените 

решения по т. 1 и т. 3 (Предложение за изменение на ОПИК 2014 – 2020 и 

предложение за промени в Методологията и критериите за подбор на операции по 

финансов инструмент „Портфейлни гаранции"), а Сдружение „Коалиция за устойчиво 

развитие“ гласува против предложенията на УО на ОПИК.  

По т. 2 (Предложение за промени в Методологията и критериите за подбор на 

операции по процедура за предоставяне на БФП чрез конкурентен подбор 

BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“) АИКБ, БСК и 
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КРИБ подкрепят предложението на УО.  АИКБ и КРИБ предлагат завишаване на сумата 

за наддоговаряне.  

БАКЕП, в качеството му на наблюдател с право на съвещателен глас, 

възразява срещу разпределението на средствата от ПО 6 „Възстановяване на МСП“, 

срещу това средства от инициативата REACT-EU да се трансформират в гаранции и 

предлага преразглеждане на предложението за използването на ресурса от REACT-EU 

който да насочи, заедно с други спестявания, към финансиране на всички отдавна 

подадени и вече обработени от самия УО кандидатури за ликвидна помощ по  

процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 

лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. 

В резултат на проведеното съгласуване с КН в текста на приложените към 

предложеното решение документи са извършени промени. 

Съгласно чл. 15, ал. 5 от Вътрешните правила за работа на Комитета за 

наблюдение в случаите на изменения в представения за съгласуване проект на 

решение или в приложените към него документи въз основа на получените становища 

председателят изпраща повторно проекта на решение (Приложение 2 към Протокола) 

на участниците в работата на Комитета за съгласуване. С проекта на решение се 

изпраща и Справка за отразяване на получените становища. Предвид посоченото, 

приетите от Управляващия орган предложения по приложените към проекта на 

решение документи, са отразени в режим „проследяване на промените“, като същите 

ще бъде изпратени до членовете на КН за повторно съгласуване. 

 

Приложения: 

1. Справка за получените становища по писмената процедура от 15 юни 2021 г. 

2. Проект на решение на КН на ОПИК и ОПИМСП  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

КН НА ОПИК И ОПИМСП: 

 

 ИРЕНА МЛАДЕНОВА 

 Заместник-министър на икономиката и 

Ръководител на Управляващия орган 

                                     

 


