
 
 

Комитет за наблюдение на Оперативна програма  
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. 

 
Резултати от проведена писмена процедура за вземане на решение  

(26 март – 9 април  2010 г.) 
 

 
Комитетът за наблюдение взе следните РЕШЕНИЯ: 

 
1. КН на ОП „Конкурентоспособност” одобрява предложената от Управляващия 

орган  на ОП „Конкурентоспособност” промяна на Индикативна годишна 
работна програма за предстоящите процедури по Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” за 2010 г. 

2. КН на ОП „Конкурентоспособност” одобрява предложената от Управляващия 
орган  на ОП „Конкурентоспособност” промяна в общите критерии за избор на 
операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
„Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение”.  

3. КН на ОП „Конкурентоспособност” одобрява съвместното предложение на 
Управляващия орган  и Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност” за 
удължаване на срока за изпълнение на дейностите по сключените договори по 
процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които са в етап 
на изпълнение: 

· Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти” – 
на всички бенефициенти да бъде предоставена възможност за удължаване 
на срока за изпълнение на дейностите по сключените договори до 6 
месеца. 

· Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия” – на всички бенефициенти да бъде предоставена 
възможност за удължаване на срока за изпълнение на дейностите по 
сключените договори до 6 месеца. 

· Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия” 
-  на всички бенефициенти да бъде предоставена възможност за 
удължаване на срока за изпълнение на дейностите по сключените 
договори до 9 месеца.  

Важно условие. Решението за удължаване на срока за изпълнение на дейностите 
по сключените договори по горепосочените процедури за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ може да влезе в сила единствено и само след 
като на ЕИФ бъде преведена цялата сума от 200 млн. евро от страна на УО за 
изпълнението на операциите по приоритетна ос 3 в рамките на Инициатива 
JEREMIE (с цел гарантиране на спазването на правилото N+3/N+2 съгласно 
изискванията на чл. 93 от Регламент (ЕО) № 1083/2006).  
 
* С оглед постигане на пълно съответствие с оперативната програма и с 
индикативното бюджетно разпределение по приоритетна ос 3, сумата, която 



Управляващият орган следва да преведе, в срок от 20 работни дни от влизане в сила на 
договора, е в размер на 199 000 000 евро (съгласно индикативното  бюджетно 
разпределение по приоритетна ос 3, 199 000 000 евро са предвидени за подобряване на 
достъпа до финансиране на микро-, малки и средни предприятия  чрез използване на 
инструментите на финансовия инженеринг и 1 000 000 евро са предвидени за подкрепа за 
създаване или разширяване на дейността на мрежи от бизнес ангели в България чрез 
предоставяне на безвъзмездна помощ). 
Във връзка с изложеното по-горе, Управляващият орган ще предложи на КН корекция на 
размера на сумата, която трябва да се преведе на ЕИФ (от 200 млн. евро на 199 млн. 
евро), чрез нова писмена процедура, с която да прецизира текста на важното условие 
към предложението за удължаване на срока за изпълнение на дейностите по сключени 
договори по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 
4. КН на ОП „Конкурентоспособност” одобрява съвместното предложение на 

Управляващия орган  и Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност” по 
процедура 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 “Покриване на международно признати 
стандарти”, която е на етап финално отчитане, да бъдат признавани дейности, 
извършени от орган по сертификация, акредитиран от орган по акредитация 
съгласно EN 45012/ ISO/IEC ръководство 62 или EN 45012/ръководство 66, или 
ISO/IEC 17021 от: 

a. българския национален орган по акредитация – Изпълнителна агенция 
„Българска служба за акредитация”, от национален орган по акредитация 
на друга държава-членка на ЕС, от национален орган по акредитация – 
страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и 
Конфедерация Швейцария или от национален орган по акредитация на 
държава, кандидат за пълноправно членство в ЕС, които са страна по 
Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по 
акредитация – EA MLA в област сертификация на системи за управление;  

и/или  
b. орган по акредитация на друга държава – член на IAF MLA (International 

Accreditation Forum, Multilateral recognition Agreement). 
 
5. КН на ОП „Конкурентоспособност” одобрява съвместното предложение на 

Управляващия орган  и Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност” по 
процедура BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати 
стандарти”, която е в етап на изпълнение, във връзка с въвеждането на Системи 
за управление, по елемента, предоставящ подкрепа за сертифициране по тази 
процедура, да бъдат допустими дейности, извършени от орган по сертификация, 
акредитиран съгласно ISO/IEC17021 от: 

a. българския национален орган по акредитация – Изпълнителна агенция 
„Българска служба за акредитация”, от национален орган по акредитация 
на друга държава-членка на ЕС, от национален орган по акредитация – 
страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и 
Конфедерация Швейцария или от национален орган по акредитация на 
държава, кандидат за пълноправно членство в ЕС, които са страна по 
Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по 
акредитация – EA MLA в област сертификация на системи за управление;  

и/или  
b. орган по акредитация на друга държава – член на IAF MLA (International 

Accreditation Forum, Multilateral recognition Agreement). 
 

6. КН на ОП „Конкурентоспособност” одобрява съвместното предложение на 
Управляващия орган  и Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност” 



относно финалното отчитане на договорите, сключени през 2008 г. по 
Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на 
благоприятна бизнес среда”,  операция 2.1.1:  „Технологична модернизация в 
предприятията”, а именно: при условие, че са постигнати поставените в 
договора конкретни цели и резултати, на бенефициентите да бъде изплатена 
съответстваща на действителните допустими разходи безвъзмездна финансова 
помощ в размер под регламентирания в Насоките за кандидатстване минимум от 
10 000 лв. по процедура 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007, и съответно 50 000 лв. по 
процедура 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007. 

 


