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КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  

„ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” (ОПИК) 2014 - 2020 И НА 

ОПЕРАТИВНА  ПРОГРАМА „ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ” 2014-2020 (ОПИМСП) 

 

 

Резултати от проведена писмена  процедура за неприсъствено вземане на решение  

(26.02.2016 г. - 09.03.2016 г.)  

 

 

1. за одобряване на План за оценка на  Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020; 

2. за даване мандат на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 да предприеме 

необходимите стъпки за изпълнение на одобрения План за оценка“; 

3. за одобряване на Методология и критерии за подбор на операции по процедура 

за предоставяне на БФП чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент 

София Тех Парк АД - Фаза 2 на проект „Създаване на научно-технологичен парк” 

по ОПИК, Приоритетна ос 1: „Технологично развитие и иновации“,  

Инвестиционен приоритет 1.1: "Технологично развитие и иновации"  

 

В резултат на проведената писмена процедура за неприсъствено вземане на решение 

Комитетът за наблюдение (КН) на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 

и на ОП „Инициатива за малки и средни  предприятия” 2014-2020 г. взе следните 

решения: 

1. КН на ОПИК и ОПИМСП одобрява представения от Управляващия орган 

План за оценка на  Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 с направените в рамките на писмената 

процедура предложения за допълнения в текста; 

2. КН на ОПИК и ОПИМСП дава мандат на Ръководителя на Управляващия 

орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020 да предприеме необходимите стъпки за изпълнение на одобрения План 

за оценка; 
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3. КН на ОПИК и ОПИМСП одобрява предложения от Управляващия орган 

проект на Методология и критерии за подбор на операции по процедура за 

предоставяне на БФП чрез директно предоставяне на конкретен 

бенефициент София Тех Парк АД - Фаза 2 на проект „Създаване на научно-

технологичен парк” по ОПИК, Приоритетна ос 1: „Технологично развитие 

и иновации“,  Инвестиционен приоритет 1.1: "Технологично развитие и 

иновации" с направените в рамките на писмената процедура предложения 

за допълнения и прецизиране на текстове. 


