
                                        

 

 

 

 

 

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 5/12/2022 г. 

 

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

в периода 16 – 30 ноември 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, 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: 

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) 

 


