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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  

(25.03.2016 г. - 12.04.2016 г.)  

за договаряне на неусвоените средства по процедура BG16RFOP002-2.001 

„Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и за увеличаване на бюджета 

на процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в 

МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 

  

 

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 предложението на Управляващия орган 

да бъдат договорени неусвоените средства по процедура BG16RFOP002-2.001 

„Подобряване на производствения капацитет в МСП“, като същите се 

преразпределят по технологична интензивност на секторите на икономическа 

дейност и категории предприятия към финансиране на проектни предложения 

по първи и трети краен срок за кандидатстване (нискотехнологични и средно 

нискотехнологични промишлени производства и интензивни на знание 

услуги), включени в резервния списък с проектни предложения, успешно 

преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране и които са 

получили 66 точки и повече;  

2. КН на ОПИК и ОПИМСП одобрява предложението на Управляващия орган 

бюджетът на процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 г. да бъде увеличен при спазване на прага, 

определен в чл. 1, пар. 2, буква „а“ от Регламент на Комисията (ЕС) № 

651/2014 относно среден годишен бюджет на подобни схеми за държавна 

помощ, като с увеличението се финансират всички проектни предложения по 

първи и трети краен срок за кандидатстване (нискотехнологични и средно 

нискотехнологични промишлени производства и интензивни на знание 

услуги), включени в резервен списък с проектни предложения, успешно 

преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране и са получили 

66 точки и повече; 

3. В случай че след проведеното договаряне в изпълнение на взетите от Комитета 

за наблюдение решения 1 и 2, бъде издадено решение за отказ за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ на предложен за финансиране кандидат 

няма да бъдат канени за сключване на договор за безвъзмездна финансова 

помощ кандидати, получили брой точки по-малък от 66 точки. 


