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РЕШЕНИЕ  
 

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 30/06/2021 г. 

 

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

в периода 15 – 29 юни 2021 г.)  

 

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

 

На основание на чл. 2, т. 1 и т. 13 и чл. 15, ал. 1 от Вътрешните правила за работа на 

Комитета за наблюдение (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 последиците 

(Обн. ДВ бр. 28 от 24 март 2020 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.36 от 1 Май 2021г.) 

 

КН на ОПИК и ОПИМСП реши: 

 

1. Одобрява предложените от Управляващия орган промени в Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и възлага 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. Дава мандат на УО да направи промени в оперативната 



   

 

2 

програма при получени коментари от страна на ЕК. (Приложение № 1 към 

Решението); 

2. Одобрява 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 оборот над 500 000 лв. за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.   

(Приложение № 2 към Решението); 

3. Одобрява предложените промени в Методология и критерии за подбор на 

операции по финансов инструмент „Портфейлни гаранции".  (Приложение № 3 към 

Решението). 

 


