
   

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  
 

НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

 НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-

2020 (ОПИК) И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ” 2014-2020 (ОПИМСП) 

от 21 юни 2022 г. 

 

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

в периода 06 – 20 юни 2022 г.)  

 

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

 

На основание чл. 2, т. 1 и 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. КН на ОПИК и ОПИМСП 2014 – 2020  дава съгласие за одобряването на 

Методологията и критериите за подбор на операции по процедура „Подкрепа за 

покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка прилагана 

от Министерството на туризма“ да не се прилагат изискванията на чл. 15, ал. 8 

от Вътрешните правила за работа на КН на ОПИК и ОПИМСП. Комитетът дава 

съгласие Методологията и критериите за подбор на операции по процедура 

„Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез 

мярка прилагана от Министерството на туризма“ и съответно одобряването на 

Министерство на туризма за конкретен бенефициент по процедурата да бъдат 

одобрени от Комитета на писмена процедура за неприсъствено вземане на 

решение.   

2. Съгласува Индикативна годишна работна програма за 2022 г. на ОПИК 2014-

2020 (Приложение № 1 към Решението); 

3. Съгласува изменение на Индикативна годишна работна програма за 2022 г. на 

ОПИК 2014-2020 (Приложение № 2 към Решението); 

4. Одобрява Министерство на туризма за конкретен бенефициент за изпълнение на 

проектни дейности по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от 

Украйна чрез мярка прилагана от Министерството на туризма“; 



   

 

 

5. Одобрява Методология и критерии за подбор на операции по процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за 

покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка прилагана 

от Министерството на туризма“ (Приложение № 3 към Решението). 

 


