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1.  Идентификация  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  Цел: Сходство  

 Допустими области:  Република България  

 Програмен период: 2007 -2013 г.  

 Номер на програмата (CCI No) : 2007BG161PO003 

 Име на програмата: „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика”  

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Година на докладване: 2007 г.  

Дата на одобрение на годишния доклад от Комитета за 
наблюдение:  

 

2- Общ преглед на изпълнението на Оперативната програма 

2.1. Постигнати резултати и анализ на напредъка   

 Информация за физическия напредък на Оперативната програма:   
 

- За всеки количествено измерим индикатор в Оперативната програма и по-конкретно за 

индикаторите за контекст, свързани с целите и очакваните резултати (за годината N, 

за предишните отчетни години, както и с натрупване):  

Индикатори    2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Общо   

Индикатори за контекст 

Индикатор  1: 

БВП на глава 

на населението 

в ППС  

Постигнат 

резултат  

38.1%          

Целева 

стойност1  

      51.2 %  52.0 %  

Базова 

стойност  

36.7 %          

Индикатор  2: 

Разходи за 

НИРД като % 

oт БВП 

Постигнат 

резултат  

0.49%          

Целева 

стойност  

      1.15 %  1.20 %  

Базова 

стойност 

0.48%          

Индикатор  3: 

Експорт/БВП 

Постигнат 

резултат  

63.4%          

Целева 

стойност  

      89.77 

% 

 91.0 %  

Базова 

стойност 

54.5%          

Индикатор  4: 

Енергийна 

интензивност 

на 

Постигнат 

резултат  

1583.1          

Целева 

стойност  

      1250.0

0 

 1150.00  

                                                             
1 Целевата стойност е дадена към 2013 и 2015 г., съгласно Приложение 3 от ОП   
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икономиката 

(кгое за 1 000 

евро) 

Базова 

стойност2 

1582.41          

Индикатор  5: 

Обем 

чуждестранни 

инвестиции 

като % от БВП 

Постигнат 

резултат  

21.1%          

Целева 

стойност  

      32.8 %  34.5 %  

Базова 

стойност  

23.6%          

Индикатори на ниво ОП  

Индикатор  1: 

Брой 

създадени 

работни места 

Постигнат 

резултат  

-          

Целева 

стойност  

   626   2120    

Базова 

стойност 

0          

Индикатор  2: 

Брой НИРД 

проекти 

Постигнат 

резултат  

-          

Целева 

стойност  

   85   275    

Базова 

стойност 

0          

Индикатор  3: 

Брой проекти 

за 

сътрудничеств

о предприятия 

– 

изследователск

и институции 

Постигнат 

резултат  

-          

Целева 

стойност  

   30   110    

Базова 

стойност 

0          

Индикатор  4: 
Брой 

създадени 

НИРД работни 

места 

Постигнат 
резултат  

          

Целева 

стойност  

   80   300    

Базова 

стойност 

0          

Индикатор  5: 

Брой 

инвестиционни 

проекти 

Постигнат 

резултат  

          

 Целева 

стойност  

   300   1100    

Базова 

стойност 

0          

Индикатор  6: 

Създадени 

инвестиции 

(млн. евро) 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   200    570    

Базова 

стойност 

0          

Индикатор  7: 

Брой проекти 

за подобряване 

на ИКТ в 

предприятията 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   9    33    

Базова 

стойност 

32          

                                                             
2 Базовата стойност е за 2004 г.  
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Индикатор  8: 

Брой проекти 

за ВЕИ 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   75    310    

Базова 

стойност 

0          

Индикатор  9: 

Допълнителен 

капацитет за 

производство 

на 

възобновяема 

енергия 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   21 

GwH  

енерг

ия от 

вятър 

  36 

GwH  

енерги

я от 

вятър 

   

Базова 

стойност 

20 GwH  

енергия 

от вятър 

за 2006 

г. 

         

Индикатор  10: 

Брой проекти в 
подкрепа на 

бизнеса, 

предприемачес

твото и новите 

технологии  

Постигнат 

резултат  

          

Целева 
стойност  

   553   2219    

Базова 

стойност 

0          

Индикатор  11: 

Продуктивност 

на труда 

Постигнат 

резултат  

36.38%           

Целева 

стойност  

36.4% 37.8

% 

39.2 

% 

40.8

% 

42.4

% 

44.0

% 

45.6%    

Базова 

стойност 

34.9%          

Индикатор  12: 

Принос на 

МСП в БВП  

Постигнат 

резултат  

 23.41%           

Целева 

стойност  

23.2% 25.7

% 

27.3

% 

28.5

% 

29.6

% 

30.1

% 

32.3%    

Базова 

стойност 

22.2%          

Индикатори по Приоритетна ос 1  

Индикатор  

1.1: Брой 

подкрепени 

стартиращи 

иновативни 

предприятия 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   55-65   155-

165 

   

Базова 

стойност  

0          

Индикатор  

1.2: Ниво на 

оцеляване на 

стартиращите 

иновативни 

предприятия 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   50%   70%    

Базова 

стойност  

0          

Индикатор  

1.3: Брой 

иновации, 

въведени/готов

и да бъдат 

въведени на 
пазара 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   40   120    

Базова 

стойност  

0          

Индикатор  Постигнат           
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1.4: Брой 

НИРД 

проекти, 

подкрепени в 

до-пазарна 

фаза 

резултат  

Целева 

стойност  

   15-20   60-65    

Базова 

стойност  

0          

Индикатор  

1.5: Брой 

НИРД 

проекти, 

подкрепени за 

въвеждане на 

пазара   

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   15-20   60-70    

Базова 

стойност  

0          

Индикатор  

1.6: Брой наети 

изследователи 
в 

предприятията 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   80   300    

Базова 
стойност  

0          

Индикатор  

1.7: Брой 

успешни 

проекти, 

подготвени от 

наетия 

изследователск

и персонал 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   30-40   120-

150 

   

Базова 

стойност  

0          

Индикатор  

1.8: Брой 

подадени 

заявки за 

търговски 

марки, 

дизайни, 

патенти и т.н. 

от 

подкрепените 

предприятия и 

изследователск

и организации 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   220   220    

Базова 

стойност  

0          

Индикатор  

1.9.: Брой 

регистрирани 

търговски 
марки, 

дизайни, 

патенти и т.н. 

от 

подкрепените 

предприятия и 

изследователск

и организации 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   40   180    

Базова 

стойност  

0          

Индикатор  

1.10: Брой 

подкрепени/съ

здадени 

центрове за 

трансфер на 

технологии, 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   22-27   40-47    

Базова 

стойност  

0          
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технологични 

инкубатори, 

технологични 

центрове, 

технологични 

паркове и 

други 

проиновативни 

посредници 

Индикатор  

1.11: Брой 

предприятия, 

които 

използват 

услугите на 
проиновативни 

посредници 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   0   500-

600 

   

Базова 

стойност  

96          

Индикатор  

1.12: Брой 

подкрепени 

проекти за 

обновяване на 

оборудването 

за приложни 

цели в 

изследователск

и организации 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   20-30   65-75    

Базова 

стойност  

0          

Индикатор  

1.13: Брой 

НИРД 

проекти, 

изпълнени с 

помощта на 

доставеното 

оборудване за 

приложни цели 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   70-90   210-

230 

   

Базова 

стойност  

0          

Индикатор  

1.14: Брой 

институции/ор

ганизации, 

които участват 
в националната 

иновационна 

мрежа 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   40   170-

200 

   

Базова 

стойност  

0          

Индикатори по Приоритетна ос 2  

Индикатор  

2.1: 

Нарастване на 

производствен

ия капацитет в 

подкрепените 

предприятия 

(%) 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   +15%   +15%    

Базова 

стойност  

0          

Индикатор  

2.2: Дял на 

предприятия, 

които 

използват 

общи и 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   29.3

% 

  35%    

Базова 

стойност  

22%          
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специализиран

и 

консултантски 

услуги  

Индикатор  

2.3: 

Намаляване на 

средната 

възраст на 

технологичнот

о оборудване в 

подкрепените 

предприятия 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   35.5

% 

>10 

год. 

  30% 

>10 

год. 

   

Базова 

стойност  

45.5% 

>10 год. 

         

Индикатор  

2.4: Брой на 

подкрепени 
МСП, които 

въвеждат в 

употреба нови 

технологии/пр

одукти  

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   60   160    

Базова 
стойност  

0          

Индикатор  

2.5: Брой 

сертификати 

въведени в 

подкрепените 

предприятия  

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   200   537    

Базова 

стойност  

0          

Индикатор  

2.6: Брой 

организации, 

участващи в 

мрежата от 

организации в 

подкрепа на 

бизнеса 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   34   68    

Базова 

стойност  

0          

Индикатор  

2.7: Процент 

предприятия/п

редприемачи, 

които 

използват 

услуги от 

мрежата от 

организации в 
подкрепа на 

бизнеса 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   7%   20%    

Базова 

стойност  

0          

Индикатор  

2.8: Ниво на 

удовлетворено

ст на 

предприятията, 

получили 

услуги от 

консултантски 

организации  

 

(по скала: 1- не 

удовлетворен ; 

5 – 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   3   4    

Базова 

стойност  

0          
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удовлетворен) 

Индикатор  

2.9: Брой 

регионални 

бизнес 

инкубатори 

създадени/обн

овени 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   20   60    

Базова 

стойност  

0          

Индикатор  

2.10: Дял 

енергия от 

ВЕИ спрямо 

общото 

количество 

енергия, 

потребявано от 
подкрепените 

предприятия 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   5%   10%    

Базова 

стойност  

0          

Индикатор  

2.11: Брой 

енергийно 

ефективни 

технологии/пр

оцеси/решения

, въведени в 

подкрепените 

предприятия  

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   55   250    

Базова 

стойност  

0          

Индикатор  

2.12: Брой 

клъстери – 

създадени/под

крепени вече 

съществуващи 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   16   30    

Базова 

стойност  

0          

Индикатори по Приоритетна ос 3  

Индикатор  

3.1: 

Нарастване % 

предприятия, 

които 

получават 

заеми  

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   40%   43%    

Базова 

стойност  

37%          

Индикатор  

3.2: Дял на 

Фондове за 

рисков капитал 

в източниците 
за 

финансиране 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   0.5%   0.6%    

Базова 

стойност  

0.4%          

Индикатор  

3.3: Дял на 

източниците за 

външно 

финансиране 

за 

инвестиционни

те нужди на 

предприятията 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   20% 

(банк

и) 

11% 

(лизи

нг 

  23% 

(банки

) 

13% 

(лизин

г 

   

Базова 

стойност  

18% 

(банки) 

10% 
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(лизинг) 

Индикатор  

3.4: Брой 

инвестиционни 

проекти, 

подкрепени от 

подпомогнатит

е фондове за 

рисков капитал 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   10   20    

Базова 

стойност  

0          

Индикатор  

3.5: Брой 

създадени/разв

ити финансови 

инструменти 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   5   8    

Базова 

стойност  

0          

Индикатори по Приоритетна ос 4 

Индикатор  

4.1: Брой  

изпълнени 

инвестиционни 
проекти в 

целеви сектори 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   20   30    

Базова 

стойност  

4          

Индикатор  
4.2: Брой 

услуги, 

предоставени 

на инвеститори 

Постигнат 
резултат  

          

Целева 

стойност  

   9   12    

Базова 

стойност  

5          

Индикатор  

4.3:  Брой 

запитвания от 

потенциални 

инвеститори в 

целеви сектори 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   90   150    

Базова 

стойност  

25          

Индикатор  

4.4: 

Увеличение на 

броя на хората, 

които 

използват 

интернет 

страницата на 

ИАНМСП 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   180%   300%    

Базова 

стойност  

100%          

Индикатор  

4.5: Брой 

експортно 

ориентирани 

предприятия, 

регистрирани в 

базите данни 

на ИАНМСП 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   150%   250%    

Базова 

стойност  

100%          

Индикатор  

4.6: Обем на 
износа в 

подкрепените 

предприятия 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 
стойност  

   14%   18%    

Базова 

стойност  

0          

Индикатор  Постигнат           
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4.7: Брой 

предприятия, 

участващи в 

промоционалн

и проекти 

резултат  

Целева 

стойност  

   В 

Бълга

рия – 

45.3 

% 

В 

чужб

ина – 

18.0 

% 

  В 

Българ

ия – 

50.3 % 

В 

чужби

на – 

20.6 % 

   

Базова 

стойност  

0          

Индикатор  

4.8: 

Запознатост с 

хармонизирано

то техническо 

законодателств

о и услуги по 
националната 

инфраструктур

а по качество 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   18%   25%    

Базова 

стойност  

14.6 %          

Индикатор  

4.9: Брой 

промоционалн

и събития за 

насърчаване 

оценка на 

съответствието

, 

сертифициране

то и 

качеството на 

продуктите 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   20   40    

Базова 

стойност  

0          

Индикатор  

4.10: Брой  

подкрепени 

лаборатории 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   7   15    

Базова 

стойност  

0          

Индикатор  

4.11: Брой 

нови или 

подобрени 

услуги за 

бизнеса, 

предоставени 
от 

организациите 

по 

националната 

инфраструктур

а по качество   

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   6   12    

Базова 

стойност  

0          

Индикатори по Приоритетна ос 5 

Индикатор  

5.1: Направени 

оценки на ОП  

Постигнат 

резултат  

          

Целева    1   1    
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  стойност  външ

на  

2 

вътре

шни 

външн

а  

4 

вътре

шни 

Базова 

стойност  

0          

Индикатор  

5.2: Брой 

изнесени 

информационн

и кампании 

Постигнат 

резултат  

1 

национа

лна 

кампани

я и 60 

участия 

в 

информа

ционни 
събития 

         

Целева 

стойност  

   19   45    

Базова 

стойност  

0          

 

В допълнение информацията може да бъде представена графично. 

Всички индикатори следва да бъдат представени по признак пол, където е възможно. Ако 

цифрите (данните) все още не са налични, Управляващия орган следва да представи 
информация кога ще бъдат са налични и кога ще бъдат изпратени на Европейската комисия . 

 

Данни за напредъка по изпълнението на индикаторите ще бъдат предоставени със следващите доклад и 

по изпълнението на ОП.  
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 Финансова информация (всички финансови данни следва да бъдат 

представени е евро)   

Приоритетни оси по източник на финансиране (евро)  

 Разходи, платени от 

бенефициентите, 
включени в исканията 

за плащане, подадени 
към Управляващия 
орган 

Съответстващ 

публичен 
принос 

Частни 

разходи3   

Разходи, платени 

от органа, 
отговорен за 

извършване на 
плащания към 
бенефициентите 

Общо 

плащания, 
получени от 

ЕК  

Приоритетна ос 1 
Финансиращ фонд 
EФРР 

    0 

- от който ЕСФ тип 
разходи 

0 0 0 0 0 

- от който ЕФРР  тип 

разходи  

0 0 0 0 0 

Приоритетна ос 2 
Финансиращ фонд 

ЕФРР 

     

- от който ЕСФ тип 
разходи 

0 0 0 0 0 

- от който ЕФРР  тип 

разходи  

0 0 0 0 0 

Приоритетна ос 3 
Финансиращ фонд 

ЕФРР 

     

- от който ЕСФ тип 

разходи 

0 0 0 0 0 

- от който ЕФРР  тип 
разходи  

0 0 0 0 0 

Приоритетна ос 4 
Финансиращ фонд 
ЕФРР 

     

- от който ЕСФ тип 
разходи 

0 0 0 0 0 

- от който ЕФРР  тип 
разходи  

0 0 0 0 0 

Приоритетна ос 5 
Финансиращ фонд 
ЕФРР 

     

- от който ЕСФ тип 
разходи 

0 0 0 0 0 

- от който ЕФРР  тип 

разходи  

0 0 0 0 0 

Общ сбор  0 0 0 0 19 757 664,38 

Общо за региони с 

подкрепа за 
преходен период 
като част от  

- - - - - 

                                                             
3 Приложими само за оперативните програми, представени в обща сума 
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общия сбор  

Общо за региони без 
подкрепа за 

преходен период 
като част от  
общия сбор  

0 0 0 0 0 

ЕСФ тип разходи в 
общия сбор, когато 
оперативната 

програма се 
съфинансира от 
ЕФРР4 

0 0 0 0 0 

ЕФРР тип разходи в 
общия сбор, когато 

оперативната 
програма се 
съфинансира от ЕСФ 

- - - - - 

 
В допълнение информацията може да бъде представена графично. 

 

 Информация за разпределението на средствата по категории  

 

Информация в съответствие с част С от Приложение II от Регламент 1828/2006 
    

Раздел 1 

Приоритетна  област 

Код Сума 

02 0 

03 0 

04 0 

05 0 

06 0 

07 0 

08 0 

09 0 

14 0 

15 0 

39 0 

40 0 

43 0 

64 0 

81 0 

85 0 

86 0 

Общо 0 
 

Раздел 2 

Форма на 

финансиране 

Код Сума 

01 0 

02 0 

03 0 

Total 0 
 

Раздел 3 

Територия 

Код Сума 

00 0 
 

Раздел 4 

Икономическа дейност 

Код Сума 

00 0 
 

 

Към момента няма усвоени средства по ОП „Конкурентоспособност” и не могат да бъдат 
предоставени данни за разпределението на изразходваните средства в съответствие с час С от 

                                                             
4 Това поле следва да бъде попълнено, когато оперативната програма се съфинансира от ЕФРР или ЕСФ, в 

случаите, при които се използва възможността по член 34, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 
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Приложение II от регламент 1828/006. 

 

 Предоставяна подкрепа по целеви групи   

- за ОП съфинансирани от ЕСФ: информация за целевите групи в съответствие с 
Приложение XXIII от Регламент (ЕО) № 1828/2006 

- за ОП съфинансирани от ЕФРР: информация за специфични целеви групи, сектори или 

области (където е приложимо). 
  

Първите схеми по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика бяха 

обявени на 17 октомври 2007 г. Две от общо трите обявени схеми бяха с краен срок за 

набиране на проектни предложения, съответно за схемата „Покриване на международно 
признати стандарти" 15 януари 2008 и 22 януари 2008 г. за схемата „Технологична 

модернизация в предприятията", а третата схема „Подкрепа за създаване и развитие на 

стартиращи иновативни предприятия" е без краен срок за набиране на проектни предложения. 

Поради това, към края на отчетния период 2007 г. няма предоставени средства по ОП, 
съответно не е възможно да бъде представена разбивка по целеви групи, сектори или области.  

Схемата за  „Технологична модернизация в предприятията" беше насочена към малки и 

средни предприятия (съгласно дефиницията в ЗМСП) от производствения сектор при 

спазване на ограниченията, наложени от приложимите регламенти за държавни помощи. 
Схемата за „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия" също 

има за бенефициент малките и средни предприятия, като няма секторни ограничения извън 

тези по режимите за държавни помощи.  

Във връзка с осъществяването на демаркационните линии с Програмата за развитие на 
селските райони, всички схеми изключват подкрепата на микро предприятия опериращи в не 

земеделски сектори в селските общини (съгласно Прил. 6 от ОП).  

 

 • Възстановена или повторно използвана помощ 

- информация за използването на възстановена или повторно използвана подкрепа  

вследствие анулиране на подкрепа в приложение на чл. 57 и 58 от   Регламент (ЕО) № 

1083/2006.  

 
Към момента няма събитие, довело до усвояването на възстановена или повторно 

използвана помощ. 

 

 • Качествен анализ    
- Анализ на постигнатите резултати, измерени чрез физически и финансови индикатори, 

включително качествен анализ на напредъка по отношение на първоначално заложените 

целеви стойности. Специално внимание следва да се обърне на приноса на оперативната 

програма към Лисабонския процес, включително и приноса към постигането на целите на чл. 
9, ал.3 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. 

 

ОП „Конкурентоспособност”  и проектите, предвидени за изпълнение по нея, са изцяло 

насочени към постигане на целите, заложени в Лисабонската стратегия.  Постигането на 
икономически растеж основно се предопределя от повишаването и устойчивото развитие на 

конкурентоспособността.  Към изпълнението на тези цели е съсредоточена и ОП 

„Конкурентоспособност”, най-вече чрез изпълнението на първата си специфична цел - 

насърчаване на иновациите и повишаване на ефективността на предприятията. В допълнение, 
Приоритетните оси на ОП са в съответствие с целите на Лисабон и Гьотеборг и ще 

допринесат значително за нарастване на конкурентоспособността на страната ни.  

Цялостната логика на интервенциите, предвидени по ОП са за стимулиране на икономическия 
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растеж и насърчаване на иновативната икономика, с което да се подобрят и международните 

пазарни позиции на българските компании.  

Качествен анализ на резултатите и приноса към Лисабонските цели не би могъл да бъде 

представен на настоящия етап от изпълнение на програмата. Първите схеми, които бяха 
отворени в края на 2007 г. са насочени към преодоляване на основните области на изоставане 

– насърчаването на стартиращи иновативни компании, привеждане в съответствие на 

производството ни с международните изисквания и стимулиране на конкурентните 
предимства на икономиката ни, чрез подобряване на технологиите и въвеждане на 

иновативни продукти в предприятията. Успешната реализация на тези схеми ще допринесе 

директно за изпълнение на заложените в ОП  цели. Подробен анализ на резултатите от тях ще 

бъде представен в следващия доклад.  
Схемите, подкрепени по ОП Конкурентоспособност” спазват принципите залегнали в чл. 9, 

пар. 3 от Регламент 1083/2006 за създаване на нови работни места. Задължително изискване 

по всички схеми е откриването на нови работни места при спазване принципите на 

равнопоставеност. В допълнение, схемата по Приоритетна ос 2 за подкрепа на стартиращи 
иновативни предприятия е директно насочена към откриване на нови компании, респективно 

в генерирането на заетост.  

 

 
- Ефекти от изпълнението на оперативната програма по отношение на насърчаване на 

равните възможности между мъжете и жените, и описание на партньорските 

споразумения. 

 

Изпълнението на  принципа на равните възможности е взето под внимание при 

програмирането на първите схеми по ОП “Конкурентоспособност” и ще бъде съблюдаван при 

изпълнението им.  Тези принципи са съблюдавани по време на изработването на критериите 

за избор на проектите, а като задължително условие в насоките за кандидатстване е посочено 

осигуряване на равенство между половете. Всички отчети ще съдържат информация дела на 

участие на двата пола при изпълнение на приоритетите на Програмата.  

Принципът на равнопоставеност  е обект на мониторинг и оценка, както на ниво 

индивидуален проект, така и на ниво схема и съответно на ниво приоритетна ос. Отчитането 

ще се осъществява посредством индикатори за изпълнение, определени на съответното ниво 
от оперативната програма, като се вземат под внимание специфичните характеристики на ОП 

„Конкурентоспособност”.  

 

 2.2. Информация за съответствието със законодателството на Общността 

- Значими проблеми, свързани със спазване съответствие със законодателството на 

Общността, появили се при изпълнението на оперативната програма, и мерки, предприети за 
решаването им. 

 

Към момента няма идентифицирани проблеми, свързани със спазване и осигуряване на 

съответствие със законодателството на Общността.  
 

 2. 3 Възникнали  значими проблеми и предприети мерки за решаването им 
-  Значими проблеми, възникнали по време на изпълнението на оперативната програма, 

включително резюме на сериозните проблеми, идентифицирани в рамките на процедурата 
по член 62, алинея 1, (d) (i) от Регламент (ЕО) № 1083/2006, където е приложимо, както и 

всички мерки, предприети от Управляващия орган или Комитета за наблюдение за тяхното 
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решаване. 

 

Към момента няма идентифицирани проблеми, възникнали по време на изпълнението на 

оперативната програма.  
 

 2.4  Промени във връзка с изпълнението на оперативната програма (ако е 

приложимо) 
  

- Описание на всички елементи, които без пряко да произтичат от помощта  на 

оперативната програма, имат пряко въздействие върху изпълнението й (например промени в 

законодателството или неочаквано социално-икономическо развитие). 
 

Към момента не се наблюдават подобни елементи, които да оказват влияние върху 

изпълнението на Оперативната програма.  

 

 2.5. Съществени промени по смисъла на член 57 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 

(ако е приложимо) 

 

- Случаи, при които са  установени съществени промени по смисъла на член 57 от 
Регламент (ЕО) № 1083/2006. 

 

Към момента няма възникнали случаи, които да налагат промени по смисъла на чл. 57 от 

Регламент (ЕО) 1083/2006.  
 

 2.6 Допълняемост с други инструменти 

- Резюме на изпълнението на поетите ангажименти за гарантиране на демаркация и 

координация на помощта между ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд, ЕЗФРСР, ЕФР, и 
интервенции на Европейската инвестиционна банка и други съществуващи финансови 

инструменти (чл. 9, ал. 4 от Регламент (ЕО) № 1083/2006). 

 

НСРР включва седем ОП, които са разработени при спазване на правилото за координация и 
допълняемост, като са определени ясни линии на разграничаване на обхвата им. Тези линии 

са съгласувани от Управляващите органи на ОП след консултации със социално-

икономическите партньори и другите заинтересовани страни  още на етап програмиране. 

Реалното изпълнение на поетите ангажименти през отчитания период се осъществява чрез 
участието на представители на различните УО в съответните Комитети за наблюдение, като 

критериите за избор по  конкретните операции / схеми са съобразени с демаркационните 

линии.  

За конкретния отчетен период, стартиралите през 2007 г. схеми по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност” за повишаване конкурентните предимства на предприятията чрез 

директна инвестиционна политика, насочена към въвеждане на иновации (Операция 1.1.1. 

„Подкрепа за стартиращи иновативни предприятия”), технологично модернизиране 

(Операция 2.1.1 „Технологична модернизация в предприятията”) и международни стандарти 
(Операция 2.1.2 „Покриване на международно признати стандарти”) се допълват от 

съответните стартирали интервенции на ОП „Развитие на човешките ресурси” по отношение 

на подобряването на качествените характеристики на работната сила.  

 
 

2.7  Мерки за мониторинг  
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- Мерките за мониторинг и оценка, предприети от Управляващия орган или Комитета за 

наблюдение, включително ангажименти за събиране на данни, срещнати трудности и 

стъпки за тяхното преодоляване. 

Мерки за мониторинг на ОП  
Мерките за мониторинг са представени от гледна точка на управление на делегирани и 

неделегирани приоритетни оси по Оперативна програма „Конкурентоспособност”  от една 

страна и на сключени договори от друга. 

Управлението на приоритетни оси 1 и 2  на ОП „Конкурентоспособност”  е делегирано на 
Междинното звено – Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП (ИАНМСП), като за 

целта е подписано междуинституционално споразумение. Управлението на приоритетни оси 

3, 4 и 5 не е делегирано и е отговорност на Управляващия орган на Програмата -  дирекция 

„Европейски фондове за конкурентоспособност”.  
Управлението и изпълнението на Програмата на ниво приоритетна ос и на договори както за 

УО, така и за МЗ е съгласно чл. 60 (а) и (б) на Регламент (EO) 1083/2006 на Съвета от 11 юли 

2006 година относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, 

Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999 
г. и чл. 13 от Регламент (ЕО) 1828/2006 от 8 декември 2006 година относно реда и начина на 

изпълнение на Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд 

и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд 
за регионално развитие.  

Управлението на ниво приоритетна ос включва система за отчитане и мониторинг на 

делегираните на МЗ правомощия по приоритетни оси и система за отчитане и мониторинг на 

дейностите по неделегираните  приоритетни оси. Основните инструменти за мониторинг, 
измерване на напредъка и отчитане на ОП „Конкурентоспособност” са периодичните справки 

и годишните доклади и окончателният доклад за изпълнението на ОП, на ниво приоритетна 

ос и програма и междинните технически доклади и заключителните доклади на ниво проект. 

Тези инструменти служат за основа в процеса на докладване от Управляващия орган към 
Европейската комисия и Комитета за наблюдение (КН).  

Оперативният мониторинг от страна на договарящия орган (МЗ/УО) има за цел: 

 да провери документите, да гарантира спазване на процедурите, както и ефективност 
при изпълнение на дейностите съгласно сключените договори от страна на 

изпълнителите/бенефициентите; 

 да удостовери (верифицира), че съ-финансираните продукти и услуги са доставени и 
декларираните от бенефициентите разходи за операциите са се случили в 

действителност и в съответствие с европейските и национални правила, както и да 

провери техническото (оперативно) изпълнение; 

 да проследи степента на напредък на проекта и съответствието със заявеното в 
проектно предложение; 

 да установи нивото на комуникация/взаимодействие с получателите/крайните 

бенефициенти  и с други евентуални партньори по проекта. 
Управляващият орган извършва проверки за удостоверяване на административните, 

финансовите, техническите и физическите аспекти на проектите. За делегираните 

приоритетни оси, тези дейности се извършват от Междинното звено, като това делегиране на 

права не лишава УО от правото по негова преценка да извършва част от тези проверки 
самостоятелно.  Проверките могат да бъдат както административни – проверка на документи, 

предоставени за възстановяване на разходи, така и проверки на място за изпълнение на 

дейностите, заложени по проекта. Проверките на място ще се извършват по извадков метод, 
като се отчита големината на индивидуалния проект и риска за изпълнението му. Големината 
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на извадката ще бъде определяна всяка годината от УО на база анализи и управление на 

риска. 

При управление от страна на МЗ на приоритетни оси 1 и 2, верификация на физическия 

напредък, техническа верификация и 100% верификация на представените от бенефициента 
документи за извършени разходи, се осъществява от МЗ и регионалните му структури. МЗ е 

отговорно за осъществяването на „двойна проверка” на декларираните данни и предявени за 

плащане средства от бенефициента. МЗ представя в УО обобщена информация за физическия 
напредък и извършените разходи на ниво приоритетна ос. 

При неделгираните оси тези дейности се извършват от съответните отдели в УО. 

Подробно описание на системата за мониторинг е направено в Наръчника за изпълнение на 

ОП на УО и в Системата за управление и контрол.  
Целта на Месечните срещи за наблюдение е: 

-  да гарантира постигане на целите и резултатите на приоритетната ос/операцията;  

- да се осигури навременна комуникация и координация, за да са информирани 

заинтересованите страни относно напредъка при изпълнението на операции/ приоритетни 
оси; 

-  да се прегледат и обсъдят проблеми и да се търсят решения ; 

- да се препоръчат корективни мерки  за подобряване процеса на управление и изпълнение;  

- да се проследи изпълнението на препоръките, направени в резултат на проверките „на 
място” 

Съгласно чл. 58 (b) от Регламент № 1083/2006 и чл. 13 (5) от Регламент № 1828/2006 за ясно 

разделение на функциите, УО осъществява предварителен контрол върху действията на 

Междинното звено при изпълнението на операциите по делегираните оси на ОПК.  
Предварителният контрол в компетенциите на УО, отдел УП по отношение на МЗ, е контрол 

за законосъобразността на предложените процедури, отнасящи се до техническото 

изпълнение.  Целта е гарантиране, че избраните за финансиране операции са в съответствие с 

критериите, приложими към оперативната програма и за целия период на изпълнение и, че 
съответстват на приложимите правила на Общността и националните правила. Определените 

със заповед на Ръководителя на УО експерти по приоритетни оси извършват проверка на 

документацията, представена от МЗ, в частта, съгласно длъжностната им характеристика. 

Представителят на отдел УП проверява:  

 процедурните правила от МЗ, отнасящи се до техническото изпълнение и контрол;  

 насоки за кандидатстване. 

Извършваният предварителен контрол от УО към МЗ се удостоверява чрез попълване на 
контролен лист за извършване на предварителен контрол.  

Напредъкът по ОПК се отчита, както следва: 

- На Месечни срещи за наблюдение чрез месечните справки;  

- На заседанията на Комитета за наблюдение чрез годишни и окончателен доклад;  
- Европейската комисия чрез годишните и окончателния доклад. 

За делегираните приоритетни оси годишните доклади и окончателният доклад се изготвят от 

МЗ и се предоставят на УО (съответните отдели/ сектори по компетенции) за верифициране. 

МЗ също така изготвя и предоставя декларация за приключване на операция на УО. 
За неделегираните приоритетни оси годишните доклади и окончателният доклад, както и 

декларацията за приключване на операция, се изготвят от отдели УП и ТД в частта 

техническо изпълнение и сектор „Финансов контрол” в частта финансово изпълнение и се 
предоставят на сектор „Координация на програма Фар и координационно развитие” за 

обобщаване. Годишните доклади и окончателният доклад на ниво приоритетна ос се 

верифицират от сектор „Вътрешен контрол”. 

Съществуват три нива на отчитане:  

 от изпълнителите на договори към МЗ за делегираните приоритетни оси и от 
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изпълнители на договори към УО за неделегираните приоритетни оси 

(включително от регионалните структури към централното ниво); 

 от МЗ към УО за делегираните приоритетни оси;   

 от УО към КН/ЕК.  

 

Информационна система 
Необходимата информация за изпълнението на приоритетните оси/ операции/ договори, ще 

бъде достъпна в Информационната система за управление и наблюдение на ОП и/или 

Управленската информационна система. МЗ и УО ще отговарят за редовното актуализиране 

на информацията в системата в зависимост от делегираните им пълномощия.  
 

Комитет за наблюдение 

Комитетът за наблюдение е колективен орган, основан на принципа на партньорство, 

чиято основна задача е да следи за ефективността и качеството на изпълнение на Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.  

 

Функции на Комитета за наблюдение 

Функциите и задачите на КН са определени съгласно чл. 65 от Регламент на Съвета (ЕО) 
1083/2006 от 11.07.2006 г.,  чл. 7 (1) от ПМС № 182/21.07.2006 г. и са посочени в Раздел II, чл. 

2 от Правилата за работа на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013. 

В изпълнение на функцията на Комитета за наблюдение: 
- Разглежда и одобрява предложените от Ръководителя на Управляващия орган (УО) на ОП 

критерии за избор на операции, които да бъдат съ-финансирани със средства от 

Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз до 3 месеца след 

одобряването на оперативната програма, но не по-късно от един  месец след възможността 
за получаване на средства от Европейския фонд за регионално развитие по ОП. В рамките 

на програмния период може да приема изменение на одобрените критерии, след внасяне 

на мотивирано предложение от вносителя и изслушване на становище на Ръководителя на 

УО по така направеното предложение 
- Следи напредъка, докладван от Ръководителя на УО на ОП, в постигането на целите и 

приоритетите на ОП въз основа на дефинираните в нея индикатори; 

- Разглежда и одобрява годишните доклади и окончателния доклад за изпълнението на ОП, 

изготвяни от УО на ОП и дава съгласие за изпращане на одобрените доклади в 
Европейската комисия; 

- Възлага на УО на ОП да предостави одобрените доклади на Централното координационно 

звено за изпращането им до Европейската комисия 

- Разглежда информацията по годишните доклади за контрол на изпълнението на ОП, 
изготвяни от Одитиращия орган, както и информацията от други вътрешни и външни 

контролни органи за констатациите с висока степен на риск (при наличието на такива); 

приема график за корективни мерки и одобрява отчета за изпълнението им;  

- Информира се за резултатите, заключенията и препоръките от докладите по финансовото 
управление и изпълнението на ОП, изготвени от Сертифициращия орган. 

- Изготвя предложения до УО на ОП за промени и преразглеждане на ОП, които да 

допринесат за постигане на целите на Структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз или за подобряване на управлението, включително финансово, на ОП; 

- Разглежда и одобрява всяко предложение за промени в съдържанието на решението на 

Европейската комисия за отпусканите  средства от Европейския фонд за регионално 

развитие на Европейския съюз ; 
- При необходимост, разглежда и одобрява предложенията за преразпределение на средства  
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между приоритетите на ОП. 

- Одобрява комуникационния план за информация и публичност на ОП и следи за 

изпълнението му. 

- Следи за действията, които се предприемат от Управляващия орган и Междинното звено 
на ОП, в съответствие със следните хоризонтални политики: устойчиво развитие (в т.ч. 

околна среда), равни възможности (в т.ч. равенство между половете), конкуренция (в т.ч. 

държавни помощи) и обществени поръчки 
- Информира се от Ръководителя на УО на ОП за резултатите, заключенията и препоръките 

от извършените оценки на ОП  

- Информира се от Ръководителя на УО на ОП за прилагането и използването на 

Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския 
фонд за регионално развитие на Европейския съюз. 

- Взема решения по проблемни въпроси, свързани с прилагането на помощта от 

Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, по предложение на 

членовете на Комитета за наблюдение на ОП. 
 

Състав на Комитета за наблюдение 

Съставът на Комитета за наблюдение е определен съгласно ПМС № 182/21.07.2006 г. и 

поименна заповед на Министъра на икономиката и енергетиката за срока на действие на 
програмата, по предложение на организациите, излъчили свои представители за членове на 

Комитета (виж глава 4 „Институционална рамка”, раздел 4.6 на настоящия Наръчник на УО). 

Секретариат на Комитета за наблюдение 

Координацията, административната и техническата работа, свързани с дейността на Комитета 
за наблюдение на оперативната програма, се извършват от Секретариат на КН. Функциите на 

секретариат се изпълняват от сектор „Координация по Програма ФАР и организационно 

развитие” (сектор „КПФОР”), отдел „Координация на програми” в дирекция „Европейски 

фондове за конкурентоспособност” – УО на ОП. 
 

 

Мерки за оценка на ОП  

 
В чл. 47 на Регламент (ЕО) № 1083/2006 са определени следните видове оценки на 

изпълнението на ОП „Конкурентоспособност”:  

 В зависимост от времето, през което се провеждат:  
- предварителна (еx-ante) оценка (преди стартиране на ОП),  

- текуща (по време на изпълнение на ОП)  

- последваща (еx-post) (след приключване на програмния период).  

 
Провеждането на тези оценки е определено в чл. 48-49 на Регламент (ЕО) №1083/2006. 

 В зависимост от изпълняваната функция: 

- стратегическа – за изследване развитието на програма / група от програми с оглед 

националните приоритети и тези на Общността;  
- оперативна – за подпомагане процеса на наблюдение на оперативната програма. 

 

Основните структури включени в оценката на изпълнението на ОП на всички нива са: 
o Европейската Комисия 

o Направляваща група за оценка на национално ниво 

o Комитет за наблюдение на ОП Управляващ орган на ОП; 

o Междинно звено, холдингов фонд и институционални бенефициенти;  
Подробните функции на всеки един от участниците са разписани в Плана за оценка на ОП 
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„Конкурентоспособност” и в Наръчника на УО за изпълнението на ОП.  

 

По време на програмния период, Управляващият орган на ОП ще извършва текущи оценки, 

свързани с мониторинга на Оперативна програма „Конкурентоспособност”, в съответствие с 
необходимостта от подобряване качеството на ОП и/или отделни нейни приоритетни оси, 

операции или схеми, както и с осигуряване на ефективността, въздействието, устойчивостта и 

съответствието на помощта, предоставяна от фондовете и изпълнението на Оперативната 
програма.  

Резултатите от проведените оценки ще бъдат включени в годишните доклади за отчитане 

изпълнението на ОП и ще бъдат обсъждани на заседания на Комитета за наблюдение при 

необходимост. Европейската комисия ще получава копия от докладите от оценките при 
поискване или при необходимост, когато докладите предлагат сериозни изменения в ОП 

и/или системата й за изпълнение. 

Текущите оценки се провеждат в съответствие с дейностите, предвидени в Плана за оценка на 

ОП. Текущата оценка може да покрива въпроси, свързани с изпълнението, резултатите или 
управлението на отделните Приоритетни оси, операции или схеми, или може да бъде 

“тематична”. Текущите оценки ще се провеждат под формата на поредица от оценки (или 

отделни оценителни действия), като ще се обръща специално внимание на необходимостта от 

надеждна връзка между мониторинга, оценката и процеса на вземане на решения.  
Съгласно чл. 48(3) от Регламент  (ЕО) 1083/2006, има два специфични случая, когато 

страната-членка задължително трябва да извърши оценка: 

1. Когато мониторинга на програмата установи значително отклонение от първоначално 

поставените цели на ОП 
2. Когато има предложения за промяна на ОП 

В допълнение, УО може да провежда оценки когато такива са предвидени в Планът за оценка 

на ОП и когато Комитетът за наблюдение на ОП препоръча провеждането на дадена текуща 

оценка.  При провеждането на текущата оценка следва да се спазва изготвеният от УО План 
за оценка на ОП. Планът за оценка на ОП „Конкурентоспособност” е разработен и одобрен на 

заседание на КН на ОП, проведено през месец декември 2007 год. 

 

 

2.8 Национален резерв за изпълнение (когато е приложимо и само в годишния 

доклад по изпълнението за 2010 г.) 

- Информацията, описана в член 50 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. 

Не е приложимо. 

 

3. Изпълнение по приоритетни оси  

3.1 Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика базирана на знанието и 

иновационни дейности”  

3.1.1. Изпълнение на целевите стойности и анализ на напредъка   

• Информация за физическия и финансов напредък на приоритетната ос 

- Информация за физическия и финансов напредък на приоритетната ос за всеки 

количествено измерим индикатор (финансов и физически, по-конкретно 
индикаторите, обвързани с целите и очакваните резултати) (за годината N, за 
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предишните отчетни години, както и с натрупване). 

 
Индикатори    2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Общо   

1.1: Брой подкрепени 

стартиращи 

иновативни 

предприятия 

Постигнат 

резултат  

          

Целева стойност     55-65   155-

165 

   

Базова стойност  0          

 1.2: Ниво на 

оцеляване на 

стартиращите 

иновативни 

предприятия 

Постигнат 

резултат  

          

Целева стойност     50%   70%    

Базова стойност  0          

1.3: Брой иновации, 

въведени/готови да 

бъдат въведени на 

пазара 

Постигнат 

резултат  

          

Целева стойност     40   120    

Базова стойност  0          

1.4: Брой НИРД 

проекти, подкрепени в 

до-пазарна фаза 

Постигнат 

резултат  

          

Целева стойност     15-20   60-65    

Базова стойност  0          

1.5: Брой НИРД 

проекти, подкрепени 

за въвеждане на 
пазара   

Постигнат 

резултат  

          

Целева стойност     15-20   60-70    

Базова стойност  0          

1.6: Брой наети 

изследователи в 
предприятията 

Постигнат 

резултат  

          

Целева стойност     80   300    

Базова стойност  0          

1.7: Брой успешни 

проекти, подготвени 

от наетия 

изследователски 

персонал 

Постигнат 

резултат  

          

Целева стойност     30-40   120-

150 

   

Базова стойност  0          

1.8: Брой подадени 

заявки за търговски 

марки, дизайни, 

патенти и т.н. от 

подкрепените 

предприятия и 

изследователски 

организации 

Постигнат 

резултат  

          

Целева стойност     220   220    

Базова стойност  0          

1.9.: Брой 

регистрирани 

търговски марки, 

дизайни, патенти и 

т.н. от подкрепените 

предприятия и 

изследователски 

организации 

Постигнат 

резултат  

          

Целева стойност     40   180    

Базова стойност  0          

1.10: Брой 

подкрепени/създадени 

центрове за трансфер 

на технологии, 

технологични 

инкубатори, 

технологични 
центрове, 

технологични паркове 

Постигнат 

резултат  

          

Целева стойност     22-27   40-47    

Базова стойност  0          
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и други 

проиновативни 

посредници 

1.11: Брой 

предприятия, които 

използват услугите на 

проиновативни 

посредници 

Постигнат 

резултат  

          

Целева стойност     0   500-

600 

   

Базова стойност  96          

1.12: Брой подкрепени 

проекти за обновяване 

на оборудването за 

приложни цели в 

изследователски 

организации 

Постигнат 

резултат  

          

Целева стойност     20-30   65-75    

Базова стойност  0          

1.13: Брой НИРД 

проекти, изпълнени с 

помощта на 

доставеното 

оборудване за 

приложни цели 

Постигнат 

резултат  

          

Целева стойност     70-90   210-

230 

   

Базова стойност  0          

1.14: Брой 

институции/организац

ии, които участват в 

националната 

иновационна мрежа 

Постигнат 

резултат  

          

Целева стойност     40   170-

200 

   

Базова стойност  0          

 
В допълнение информацията може да бъде представена графично. 

Всички индикатори следва да бъдат представени по признак пол, където е възможно. Ако 

цифрите (данните) все още не са налични, Управляващия орган следва да представи 

информация кога ще бъдат са налични и кога ще бъдат изпратени на Европейската комисия . 
 

Данни за напредъка по изпълнението на индикаторите по Приоритетна ос 1 ще бъдат предоставени 

със следващите доклади по изпълнението на ОП.  

 
- за ОП съфинансирани от ЕФРР и получаващи подкрепа по специфични алокации за крайни 

региони: разбивка по оперативни разходи и инвестиции в инфраструктура;  

 

Не приложимо.  
 

- за оперативни програми, съфинансирани от ЕСФ: информация по целеви групи  в 

съответствие с Приложение XXIII. 

 
Не приложимо.  

 

 • Качествен анализ    

- Анализ на постигнатите резултати, измерени чрез физически и финансови индикатори, 
включително качествен анализ на напредъка по отношение на първоначално заложените 

целеви стойности. Специално внимание следва да се обърне на приноса на оперативната 

програма към Лисабонския процес, включително и приноса към постигането на целите на чл. 

9, ал.3 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. 
 

На 17 октомври 2007 г. беше обявена първата схема  от Приоритетна ос 1 по ОП – схемата за 

безвъзмездна помощ 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007: „Подкрепа за създаване и развитие на 

стартиращи иновативни предприятия”. Схемата е обявена без краен срок за кандидатстване, 
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до изчерпване на средствата. Данни за бюджета на схемата и получените предложения до 

края на 2007 г. са представени в таблицата по-долу: 

 
Резултатите в таблицата отчитат моментното състояние към края на 2007 г.  

Схемата попада в обхвата на код 07 от тематичната област в изпълнението на Лисабонските 

цели, а именно „Инвестиции в компании, директно свързани с изследвания и иновации 

(иновативни технологии, създаване на нови фирми от университети, съществуващи НИРД 
центрове и компании и др.). Целта на схемата е да се увеличи броят на успешно стартиралите 

иновативни предприятия, като предостави подкрепа в най-рисковата фаза на тяхното 

развитие, а именно в етапа на разработване на базисния иновативен продукт или процес на 

фирмата в неговата пред-пазарна подготовка – до разработването на опитен образец. По този 
начин се очаква значително да се увеличи притока на иновации в икономиката и да се 

подобри нейната конкурентноспособност. Схемата е насочена към преодоляване на няколко 

основни проблема пред развитието на иновациите в страната, а именно високите разходи за 

изпълнение на иновативни проекти, което рефлектира в ниския процент на предприятия, 
които имат развойна дейност, липсата на достатъчен брой рискови инвеститори за подобен 

род предприятия, както и не добре развитата структура за предоставяне на специализирани 

услуги за стартиращи иновативни фирми в началния етап на съществуването им. 

Интервенциите по схемата би следвало да доведат до нарастване на броя на високо 
иновативни вече пазарно стабилни компании в българската икономика, както и до 

увеличаване на дела на иновативните продукти и процеси в БВП. 

Поради спецификата на схемата беше необходимо да се привлекат външни експерти за оценка 

на иновативността на проектните идеи. За целта бяха  изпратени писма-покани до всички 
акредитирани висши учебни заведения (по списък на МОН), БАН и академията за аграрни 

науки, с които бяха поканени всички заинтересувани научни работници да се включат в 

базата данни с външни оценители по схемата. Получени са над 150 заявления от потенциални 

оценители, които ще бъдат използвани при предоставянето на специализирана експертиза за 
оценка на иновативността на проектните предложения, при спазване на принципа за 

избягване на конфликт на интереси.  

 

- Ефекти от изпълнението на оперативната програма по отношение на насърчаване на 
равните възможности между мъжете и жените, и описание на партньорските 

споразумения. 

 

Принципът на равнопоставеност  е обект на мониторинг и оценка, както на ниво 
индивидуален проект, така и на ниво схема и съответно на ниво приоритетна ос. Отчитането 

ще се осъществява посредством индикатори за изпълнение, определени на съответното ниво 

Област на 

въздействие/операция/ 
схема 

Дата на 

обявяване на 
процедурата  

Краен срок  Общ бюджет 

(в евро)  

Съфинансиране 

от ЕФРР (в евро)  

Получени 

проекти към 
31.12.2007 г.  

Област на интервенция 1.1.: „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията”  

Операция 1.1.1. „ Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” 

2007BG161PO003/1.1.

1-01/2007: „Подкрепа 
за създаване и 

развитие на 

стартиращи 

иновативни 
предприятия” 

17.10.2007 г.  

 
 

 

 

Без краен 

срок  
 

 

 

 

4 000 000 

 
 

 

 

3 400 000  

 
 

 

 

10  
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от оперативната програма, като се вземат под внимание специфичните характеристики на ОП 

„Конкурентоспособност”.  

 

- Информация за общия дял на средствата, разпределени по приоритетната ос, в 

съответствие с чл. 34, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. За ЕСФ програми, информация 

изисквана съгласно чл. 10 от Регламент (ЕО) № 1081/2006. 
 

Не приложимо.  

 
- Списък с незавършените операции и график за тяхното завършване (само в 

окончателния доклад). 

 

Не приложимо.  
  

 3.1.2. Възникнали  значими проблеми и предприети мерки за решаването им 
- Информация за възникнали значими проблеми, по време на изпълнението на 

приоритетната ос, включително резюме на сериозните проблеми, идентифицирани в 
рамките на процедурата по член 62, алинея 1, (d) (i) от Регламент (ЕО) № 1083/2006, където е 

приложимо, както и всички мерки, предприети от Управляващия орган или Комитета за 

наблюдение за тяхното решаване. 

 
Към момента няма идентифицирани проблеми, възникнали по време на изпълнението на 

схемата по Приоритетна ос 1.  

 

 

3.2 Приоритетна ос  2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на 

благоприятна бизнес среда”  

 

3.2.1. Изпълнение на целевите стойности и анализ на напредъка   

• Информация за физическия и финансов напредък на приоритетната ос 

- Информация за физическия и финансов напредък на приоритетната ос за всеки 
количествено измерим индикатор (финансов и физически, по-конкретно 

индикаторите, обвързани с целите и очакваните резултати) (за годината N, за 

предишните отчетни години, както и с натрупване). 
Индикатори    2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Общо   

2.1: Нарастване на 

производствения 

капацитет в 

подкрепените 

предприятия (%) 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   +15%   +15%    

Базова 

стойност  

          

2.2: Дял на 

предприятия, които 

използват общи и 

специализирани 

консултантски 

услуги  

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   29.3%   35%    

Базова 

стойност  

22%          

2.3: Намаляване на 

средната възраст на 

Постигнат 

резултат  
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технологичното 

оборудване в 

подкрепените 

предприятия 

Целева 

стойност  

   35.5% 

>10 

год. 

  30% 

>10 

год. 

   

Базова 

стойност  

          

 2.4: Брой на 

подкрепени МСП, 

които въвеждат в 

употреба нови 

технологии/продук

ти  

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   60   160    

Базова 

стойност  

          

2.5: Брой 

сертификати 

въведени в 

подкрепените 

предприятия  

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   200   537    

Базова 

стойност  

          

2.6: Брой 

организации, 

участващи в 

мрежата от 

организации в 

подкрепа на 

бизнеса 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   34   68    

Базова 

стойност  

          

2.7: Процент 

предприятия/предп

риемачи, които 
използват услуги 

от мрежата от 

организации в 

подкрепа на 

бизнеса 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   7%   20%    

Базова 
стойност  

          

2.8: Ниво на 

удовлетвореност на 

предприятията, 

получили услуги от 

консултантски 

организации  

(по скала: 1- не 

удовлетворен ; 5 – 

удовлетворен) 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   3   4    

Базова 

стойност  

          

2.9: Брой 

регионални бизнес 

инкубатори 

създадени/обновен

и 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   20   60    

Базова 

стойност  

          

2.10: Дял енергия 

от ВЕИ спрямо 

общото количество 

енергия, 

потребявано от 

подкрепените 

предприятия 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   5%   10%    

Базова 

стойност  

0          

2.11: Брой 

енергийно 
ефективни 

технологии/процес

и/решения, 

въведени в 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 
стойност  

   55   250    

Базова 

стойност  

0          
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подкрепените 

предприятия  

2.12: Брой клъстери 

– 

създадени/подкреп

ени вече 

съществуващи 

Постигнат 

резултат  

          

Целева 

стойност  

   16   30    

Базова 

стойност  

          

 

В допълнение информацията може да бъде представена графично. 

Всички индикатори следва да бъдат представени по признак пол, където е възможно. Ако 
цифрите (данните) все още не са налични, Управляващия орган следва да представи 

информация кога ще бъдат са налични и кога ще бъдат изпратени на Европейската комисия . 

 

- за ОП съфинансирани от ЕСФ: информация за целевите групи в съответствие с 
Приложение XXIII от Регламент (ЕО) № 1828/2006 

 

Не приложимо.  

 
- за ОП съфинансирани от ЕФРР и получаващи подкрепа по специфични алокации за крайни 

региони: разбивка по оперативни разходи и инвестиции в инфраструктура;  

 

Не приложимо.  
 

 • Качествен анализ    

- Анализ на постигнатите резултати, измерени чрез физически и финансови индикатори, 

включително качествен анализ на напредъка по отношение на първоначално заложените 
целеви стойности. Специално внимание следва да се обърне на приноса на оперативната 

програма към Лисабонския процес, включително и приноса към постигането на целите на чл. 

9, ал.3 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. 

 
На 17 октомври 2007 г. стартираха първите две схеми  от Приоритетна ос 2 по ОП – схемата 

за безвъзмездна помощ 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на 

предприятията”  и 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати 

стандарти”.  Данни за бюджетите на схемите и получените предложения до края на 2007 г. са 
представени в таблицата по-долу: 

 
Област на 

въздействие/операция/ 

схема 

Дата на 

обявяване на 

процедурата  

Краен срок  Общ 

бюджет (в 

евро)  

Съфинанси

ране от 

ЕФРР (в 

евро)  

Получени 

проекти към 

31.12.2007 г.  

Област на интервенция 2.1: Подобряване на технологиите и управлението в 

предприятията 

Операция 2.1.1. „Технологична модернизация на предприятията” 

2007BG161PO003/2.1.
1-01/2007 

„Технологична 

модернизация на 

предприятията” 

17.10.2007 г.  
 

 

 

 

22.01.2008 г.  
 

 

 

25 000 000 
 

 

 

 

21 250 000  
 

 

 

 

1 
 

 

Операция 2.1.2: „Покриване на международно признати стандарти” 
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Схемит

е са 

обявени 

в 
тематич

ен код по отчитане на Лисабонските цели „Изследвания и технологично развитие, иновации и 

предприемачество”. Те са насочени  към преодоляване на няколко основни области на 
изоставания, като липсата на инвестиции в съвременни технологии, международно признати 

стандарти и управление на качеството, високата енергоемкост на производствения процес, 

ниската производителност на труда, както и ниското ниво на управленски способности, се 

считат за най-съществените пречки за развитието на българските МСП. Схемите целят 
модернизация на технологичното оборудване, свързано с разширяване дейността на 

предприятието и повишаване на конкурентноспособността му, и подкрепа за въвеждането на 

продуктова или процесова иновация, както и въвеждането на системи за управление на 

качеството и международно признати стандарти в българските предприятия като основен 
фактор за тяхното конкурентноспособно развитие. Схемите са в процес на оценка в 

Междинното звено.  

 

- Ефекти от изпълнението на оперативната програма по отношение на насърчаване на 
равните възможности между мъжете и жените, и описание на партньорските 

споразумения. 

 

Принципът на равнопоставеност  е обект на мониторинг и оценка, както на ниво 
индивидуален проект, така и на ниво схема и съответно на ниво приоритетна ос. Отчитането 

ще се осъществява посредством индикатори за изпълнение, определени на съответното ниво 
от оперативната програма, като се вземат под внимание специфичните характеристики на ОП 

„Конкурентоспособност”.  

 

- Информация за общия дял на средствата, разпределени по приоритетната ос, в 

съответствие с чл. 34, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. За ЕСФ програми, информация 

изисквана съгласно чл. 10 от Регламент (ЕО) № 1081/2006. 
 

Не приложимо  

 

- списък с незавършените операции и график за тяхното завършване (само в окончателния 
доклад). 

 

Не приложимо  

  

 3.2.2. Възникнали  значими проблеми и предприети мерки за решаването им 
- информация за възникнали значими проблеми, по време на изпълнението на приоритетната 

ос, включително резюме на сериозните проблеми, идентифицирани в рамките на 

процедурата по член 62, алинея 1, (d) (i) от Регламент (ЕО) № 1083/2006, където е 
приложимо, както и всички мерки, предприети от Управляващия орган или Комитета за 

наблюдение за тяхното решаване. 

 

Към момента няма идентифицирани значими проблеми, възникнали по време на 
изпълнението на схемата по Приоритетна ос 2.   

 

3.3 Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятията”  

2007BG161PO003/2.1.

2-01/2007 „Покриване 

на международно 

признати стандарти” 

17.10.2007 г.  

 

 

15.01.2008 г.  5 000 000 4 250 000 0 
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3.3.1. Изпълнение на целевите стойности и анализ на напредъка   

• Информация за физическия и финансов напредък на 

приоритетната ос 

- Информация за физическия и финансов напредък на приоритетната ос за всеки 
количествено измерим индикатор (финансов и физически, по-конкретно 

индикаторите, обвързани с целите и очакваните резултати) (за годината N, за 

предишните отчетни години, както и с натрупване). 

 
Индикатори    2006 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Общо   

3.1: Нарастване 
% 

предприятия, 

които 

получават 

заеми  

Постигна
т резултат  

           

Целева 

стойност  

    40%   43%    

Базова 

стойност  

37%           

3.2: Дял на 

Фондове за 

рисков капитал 

в източниците 

за финансиране 

Постигна

т резултат  

           

Целева 

стойност  

    0.5%   0.6%    

Базова 

стойност  

0.4%           

3.3: Дял на 

източниците за 

външно 

финансиране за 

инвестиционни

те нужди на 

предприятията 

Постигна

т резултат  

           

Целева 

стойност  

    20% 

(банки) 

11% 

(лизинг 

  23% 

(банки

) 

13% 

(лизин

г 

   

Базова 

стойност  

18% 

(банки

) 

10% 

(лизин

г) 

          

3.4: Брой 

инвестиционни 

проекти, 

подкрепени от 

подпомогнатит

е фондове за 

рисков капитал 

Постигна

т резултат  

           

Целева 

стойност  

    10   20    

Базова 

стойност  

0           

3.5: Брой 
създадени/разв

ити финансови 

инструменти 

Постигна
т резултат  

           

Целева 

стойност  

    5   8    

Базова 

стойност  

0           

 

В допълнение информацията може да бъде представена графично. 

Всички индикатори следва да бъдат представени по признак пол, където е възможно. Ако 

цифрите (данните) все още не са налични, Управляващия орган следва да представи 
информация кога ще бъдат са налични и кога ще бъдат изпратени на Европейската комисия . 
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- за ОП съфинансирани от ЕСФ: информация за целевите групи в съответствие с 

Приложение XXIII от Регламент (ЕО) № 1828/2006 

- за ОП съфинансирани от ЕФРР и получаващи подкрепа по специфични алокации за крайни 
региони: разбивка по оперативни разходи и инвестиции в инфраструктура;  

 

Не приложимо.  
 

 • Качествен анализ    

- Анализ на постигнатите резултати, измерени чрез физически и финансови индикатори, 

включително качествен анализ на напредъка по отношение на първоначално заложените 
целеви стойности. Специално внимание следва да се обърне на приноса на оперативната 

програма към Лисабонския процес, включително и приноса към постигането на целите на чл. 

9, ал.3 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. 

 
Към края на 2007 г., дейностите по Приоритетна ос 3 не са стартирали. Очаква се 

подписването на необходимите документи, уреждащи функционирането на Холдингов фонд и 

взаимоотношенията между УО и ЕИФ за неговото функциониране – Рамково и Финансиращо 

споразумения и изработка на инвестиционен план и стратегия на дружеството. Преди 
реалното стартиране на дружеството, трябва да бъдат изяснени въпросите по отношение на 

съответствието на ново създаваното SPV с изискванията на чл. 44 в случай на създаване на 

структура с повече от един акционер и постигане на съответствие с режимите на държавни 

помощи по отношение на холдинговата структура.  
 

- Ефекти от изпълнението на оперативната програма по отношение на насърчаване на 

равните възможности между мъжете и жените, и описание на партньорските 

споразумения. 

Принципът на равнопоставеност  ще бъде обект на мониторинг и оценка на ниво приоритетна 

ос и при изпълнението на инициативата JEREMIE. Отчитането ще се осъществява 
посредством индикатори за изпълнение, определени на съответното ниво от оперативната 

програма, като се вземат под внимание специфичните характеристики на ОП 

„Конкурентоспособност” и оста.   

 

- Информация за общия дял на средствата, разпределени по приоритетната ос, в 

съответствие с чл. 34, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. За ЕСФ програми, информация 
изисквана съгласно чл. 10 от Регламент (ЕО) № 1081/2006. 

 

Не приложимо  

 
- списък с незавършените операции и график за тяхното завършване (само в окончателния 

доклад). 

 

Не приложимо  
 

 3.3.2. Възникнали  значими проблеми и предприети мерки за решаването им 
- Информация за възникнали значими проблеми, по време на изпълнението на 

приоритетната ос, включително резюме на сериозните проблеми, идентифицирани в 
рамките на процедурата по член 62, алинея 1, (d) (i) от Регламент (ЕО) № 1083/2006, където е 

приложимо, както и всички мерки, предприети от Управляващия орган или Комитета за 

наблюдение за тяхното решаване.  
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Към момента няма идентифицирани сериозни проблеми. 

 

 

3.4.  Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската 

икономика”  

 

3.4.1. Изпълнение на целевите стойности и анализ на напредъка   

• Информация за физическия и финансов напредък на 

приоритетната ос 

- Информация за физическия и финансов напредък на приоритетната ос за всеки 

количествено измерим индикатор (финансов и физически, по-конкретно 

индикаторите, обвързани с целите и очакваните резултати) (за годината N, за 
предишните отчетни години, както и с натрупване). 

Индикатори    2006 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Общо   

4.1: Брой  

изпълнени 

инвестиционни 

проекти в 

целеви сектори 

Постигна

т резултат  

           

Целева 

стойност  

 -   20   30    

Базова 

стойност  

4           

4.2: Брой 

услуги, 

предоставени 

на инвеститори 

Постигна

т резултат  

 -          

Целева 

стойност  

    9   12    

Базова 

стойност  

5           

4.3:  Брой 

запитвания от 

потенциални 

инвеститори в 

целеви сектори 

Постигна

т резултат  

 -          

Целева 

стойност  

    90   150    

Базова 

стойност  

25           

 4.4: 

Увеличение на 

броя на хората, 

които 

използват 

интернет 

страницата на 

ИАНМСП 

Постигна

т резултат  

 -          

Целева 

стойност  

    180%   300%    

Базова 

стойност  

100%           

4.5: Брой 

експортно 

ориентирани 

предприятия, 

регистрирани в 
базите данни 

на ИАНМСП 

Постигна

т резултат  

 -          

Целева 

стойност  

    150%   250%    

Базова 

стойност  

100%           

4.6: Обем на 

износа в 

подкрепените 

предприятия 

Постигна

т резултат  

           

Целева 

стойност  

 -   14%   18%    

Базова 0           
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стойност  

4.7: Брой 

предприятия, 

участващи в 

промоционалн

и проекти 

Постигна

т резултат  

           

Целева 

стойност  

 -   В 

Българи

я – 45.3 

% 

В 

чужбина 

– 18.0 % 

  В 

Българ

ия – 

50.3 % 

В 

чужби

на – 

20.6 % 

   

Базова 

стойност  

0           

4.8: 

Запознатост с 

хармонизирано

то техническо 

законодателств

о и услуги по 

националната 

инфраструктур

а по качество 

Постигна

т резултат  

 -          

Целева 

стойност  

    18%   25%    

Базова 

стойност  

14.6 

% 

          

4.9: Брой 

промоционалн
и събития за 

насърчаване 

оценка на 

съответствието

, 

сертифициране

то и качеството 

на продуктите 

Постигна

т резултат  

 -          

Целева 
стойност  

    20   40    

Базова 

стойност  

0           

4.10: Брой  

подкрепени 

лаборатории 

Постигна

т резултат  

 -          

Целева 

стойност  

    7   15    

Базова 

стойност  

0           

4.11: Брой нови 

или подобрени 

услуги за 

бизнеса, 

предоставени 

от 

организациите 

по 

националната 

инфраструктур

а по качество   

Постигна

т резултат  

 -          

Целева 

стойност  

    6   12    

Базова 

стойност  

0           

 
В допълнение информацията може да бъде представена графично. 

Всички индикатори следва да бъдат представени по признак пол, където е възможно. Ако 

цифрите (данните) все още не са налични, Управляващия орган следва да представи 

информация кога ще бъдат са налични и кога ще бъдат изпратени на Европейската комисия . 
 

- за ОП съфинансирани от ЕСФ: информация за целевите групи в съответствие с 

Приложение XXIII от Регламент (ЕО) № 1828/2006 
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Не приложимо.  

 

- за ОП съфинансирани от ЕФРР и получаващи подкрепа по специфични алокации за крайни 

региони: разбивка по оперативни разходи и инвестиции в инфраструктура;  
 

Не приложимо.  

 
 • Качествен анализ    

- Анализ на постигнатите резултати, измерени чрез физически и финансови индикатори, 

включително качествен анализ на напредъка по отношение на първоначално заложените 

целеви стойности. Специално внимание следва да се обърне на приноса на оперативната 
програма към Лисабонския процес, включително и приноса към постигането на целите на чл. 

9, ал.3 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. 

Изпълнението на проектите по Приоритетна ос 4 не е стартирало. Критериите за избор на 

проекти по операция 4.1. „Развитие на предимствата на България като инвестиционна 
дестинация” на Българската агенция по инвестиции бяха одобрени на предварителното 

заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност”, проведено на 

27.07.2007 г. започналата подготовка на проекти беше временно прекъсната поради текущи 

промени и преструктурирания в агенциите, бенефициенти по Оста.  
В момента в МИЕ се разработва Концепция за експортна политика на Република България - 

Визия 2013. създаден е експертен екип, който участва в разработването на мерки по проекта. 

Концепцията ще предложи цялостно решение за развитието на експертната стратегия на 

страната,  което включва и разширяване и/или промяна на част от дейностите на агенциите, 
включени като бенефициенти по Приоритетна ос 4. В тази връзка,  на Второто официално 

заседание на КН бяха гласувани общи критерии за избор на проекти за цялата ос, което да 

улесни и ускори разработката и стартиране изпълнението на проектите на агенциите.  

 
- Ефекти от изпълнението на оперативната програма по отношение на насърчаване на 

равните възможности между мъжете и жените, и описание на партньорските 

споразумения. 

 
Принципът на равнопоставеност ще бъде отчитан при изпълнението на проектите по 

приоритетната ос. За целта ще бъде организирана система от индикатори, които да обхващат, 

както изпълнението на отделните проекти, така и да отчитат резултатите на ниво ос, в 

съответствие със спецификата на целите на приоритета.  
 

- Информация за общия дял на средствата, разпределени по приоритетната ос, в 

съответствие с чл. 34, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. За ЕСФ програми, информация 

изисквана съгласно чл. 10 от Регламент (ЕО) № 1081/2006. 
 

Не приложимо.  

 

- списък с незавършените операции и график за тяхното завършване (само в окончателния 
доклад). 

 

Не приложимо.  

  

 3.4.2. Възникнали  значими проблеми и предприети мерки за решаването им 
- информация за възникнали значими проблеми, по време на изпълнението на приоритетната 

ос, включително резюме на сериозните проблеми, идентифицирани в рамките на 
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процедурата по член 62, алинея 1, (d) (i) от Регламент (ЕО) № 1083/2006, където е 

приложимо, както и всички мерки, предприети от Управляващия орган или Комитета за 

наблюдение за тяхното решаване. 

 
Няма идентифицирани значими проблеми  

 

4. Програми, съфинанисрани по ЕСФ: Допълняемост и концентрация 

За ЕСФ програмите: 
- описание на това как действията, подкрепени от ЕСФ, са съгласувани и допринасят за 

действията, предприети в изпълнение на Европейската стратегия по заетостта в 

рамките на Националните програми за реформа и националните планове за действие за 

социално включване. 
- описание на това как действията, подкрепени от ЕСФ, са съгласувани и допринасят за 

изпълнението на препоръките и целите на Общността, свързани със заетостта и в 

областта на социалното включване, обучение и образование (чл. 4(1) от Регламент (EО) 

No 1081/2006). 
 

Не приложимо.  

 

5. Оперативни програми, съфинансирани по ЕФРР/КФ: големи проекти (където е 

приложимо):   

- напредък при изпълнението на големи проекти 

- напредък при финансирането на големи проекти 

- промяна в индикативния списък на големи проекти в оперативната програма 

 
Не приложимо.  

 

6. Техническа помощ  

- обяснение за използването на техническата помощ 
- процент на изразходваните по техническата помощ средства от подкрепата по 

Структурните фондове като сума, разпределена за оперативната програма  

 

Към края на отчетния период на доклада, не е започнало използването на средства от 
техническата помощ по ОП „Конкурентоспособност”. На второто предварително заседание на 

КН (27.07.2007 г.) бяха гласувани критериите за избор на проекти по Ос Техническа помощ 

до края на програмния период. Критериите бяха пре-потвърдени на Първото официално 

заседание на КН (17-18.12.2007г.). Разработени са изисквания за избор на проекти по Оста, 
които предстоят да бъдат одобрени от Ръководителя на Договарящия орган на ОП – 

министъра на икономиката и енергетиката.  

Общият бюджет на Приоритетна ос „Техническа помощ” е в размер на:  

 
 Средства от 

Общността (a) 

Национално 

съфинансиране 

(b)  

Общо средства 

(e) = (a)+(b) 

Съ-

финансиран

е (f)1= (a)/(e) 

Процент на 

средствата по оста от 

общо разпределените 

за ОП  

Приоритетна ос 5  

Техническа 

помощ 

ЕФРР 

29 636 016 5 229 885 34 865 901 85% 3%  
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7. Информация и публичност  

- мерки, предприети за предоставяне на информация и публичност за оперативната 

програма, включително примери на добри практики и посочване на значими събития. 

 

Общи кампании за популяризиране на програмата:  

 

- участия в семинари, конференции и други публични събития  
Експерти на Управляващия орган взеха участие като лектори в различни семинари, кръгли маси и 

обучения, организирани от неправителствени организации, в т.ч. и от работодателски 

организации; На практика са реализирани участия в повече от 60 събития, в които Оперативната 

програма е подробно и детайлно представена най-вече пред представители на българския бизнес.  
Експертите от Управляващия орган взеха активно участие в националната кампания „Бъдете 

активни”, организирана от МФ и проведена в периода март-юни 2007 г., където ОП беше също 

представена.  

Проведени са множество специализирани събития – работни срещи с представители на банковия 
сектор, на български малки и средни предприятия, на научните институти (БАН и Технически 

университети), на държавната администрация и др. 

 

- участия в медии  
Реализирани са множество участия в електронните медии (радио и телевизия) – интервюта на 

експерти, участия в специализирани издания за Структурните фондове и Оперативната програма 

(интервю за БНТ, предаването „За 1 млрд. евро” през юли 2007 г., интервю за Нова телевизия 

февруари 2008 г., интервю за Дарик радио – януари 2008 г. и редица интервюта за регионални 
медии, като част от информационните кампании). Инициирани и подпомогнати са материали в 

национални и регионални печатни издания (поредица от статии във вестник „Капитал” в началото 

на 2007 г., публикация в списание „Мениджър” и интервюта и печатни материали за ежедневници 

и печатни издания).  
 

- издадени информационни материали  

През 2007 г., УО на ОП „Конкурентоспособност” разработи текстовете и публикува  три вида 

информационни материали – брошури: „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика 2007-2013”, „Наръчник по Структурните фондове на ЕС” и „Насоки и общи правила за 

кандидатстване по Структурните фондове и Оперативна програма „Конкурентоспособност”. 

Брошурите се разпространяват чрез регионалните и локалните офиси на Междинното звено и чрез 

работодателските организации, както и директно от МИЕ (чрез едното гише и Приемната на ИА 
по ФАР).  

При обявяване на схемите по ОП през октомври 2007 г., бяха отпечатани три брошури, описващи 

критериите по схемите, както и второ издание на брошурата за ОП.  

Текстовете на всички информационни материали са публикувани и на интернет страницата на УО 
в рубриката „Информационни материали” 

(http://www.opcompetitiveness.bg/bg/categories/id_25.html).  

 

Разработен е корпоративен дизайн на програмата – лого и слоган.  
 

- интернет страница на ОП  

През месец март 2007 г стартира и специализираната интернет страница на Оперативна програма 

„Конкурентоспособност” (www.opcompetitiveness.bg). Страницата съдържа подробна и актуална 

http://www.opcompetitiveness.bg/bg/categories/id_25.html
http://www.opcompetitiveness.bg/
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информация за програмата и за възможностите, които създава за българския бизнес, раздели 

посветени на законодателството, информационни материали, както и отделна рубрика „Въпроси и 

отговори”, която е сред най-популярните в страната. На страницата се публикуват и обявите за 

актуалните търгове, заедно с цялата необходима документация по тях. Междинното звено по ОП 
(Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия) също поддържа 

специализирана страница за ОП – www.ibsme.org , където е публикувана информация за 

провежданите процедури за набиране на проектни предложения и се публикуват отговор на 
въпросите по тях.  

 

- изработване на Комуникационен план на ОП 

Комуникационният план за ОП „Конкурентоспособност” беше разработен и изпратен официално 
на ЕК през месец януари 2008 г., чрез системата SFC2007. Комисията изпрати обратни коментари 

по Плана на 1 април 2008 г., като крайния срок за отразяване на коментарите и изпращане на 

преработения план в ЕК е 31.05.2008 г. Комуникационният план съдържа подробно описание на 

инициативите за популяризиране на програмата и на всички мерки, залегнали в нея; в него се 
определят и различните послания, канали за комуникация, събития и материали за различните 

целеви групи, информационните материали и изобщо комуникационните кампании по 

програмата.  

 

Официално откриване на ОП 

 

Информационният форум по повод официалния старт на първите три грантови схеми за бизнеса 

по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-
2013 г.” се проведе на  17 октомври 2007 г. в София, х-л Шератон. 

Информационният форум беше открит от министърa на икономиката и енергетиката Петър 

Димитров, приветствия към участниците отправи  и съветникът в Представителството на ЕК в 

България Константинос Супилас.  Програмата на форума представи детайлно стартиращите три 
грантови схеми.  На събитието присъстваха над 200 човека и беше широко отразено в медиите.  

В периода от  5 до 16 ноември 2007 г. се проведе националната информационна кампания за 

разясняване на първите три грантови схеми на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”. 
Кампанията обхвана 20 града в страната, като представителите на бизнеса имаха възможност 

детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по трите отворени схеми.  

Основните информационни събития на кампанията се съсредоточиха в градовете Варна, Бургас, 

Стара Загора, Благоевград, Враца, Русе, Велико Търново, Плевен, Пловдив и София. 
Лектори бяха експерти от Управляващия орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност” 

– Министерството на икономиката и енергетиката, Дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност” и експерти от Агенция за насърчаване на малките и средните 

предприятия, Главна дирекция „Междинно звено и изпълнение на проекти”, която е определена за 
Междинно звено по Оперативната програма.  

За максимално улеснение на кандидат-бенефициентите по схемите и за повишаване 

информираността на бизнеса, паралелно бяха организирани съпътстващи информационни дни по 

представяне на схемите. Те се проведоха в Шумен, Добрич, Сливен, Ямбол, Хасково, Видин, 
Ловеч, Кърджали, Смолян и  Пазарджик.  

 

- индикатори, включително под формата на таблици съгласно т. 3 от доклада. 

  
Индикатори    2006 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Общо   

5.2. Брой 

изнесени 
информационн

Постигнат 

резултат  

 1 

национална 
кампания и 

         

http://www.ibsme.org/
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и кампании 60 участия 

в 

информаци

онни 

събития 

Целева 

стойност  

    19   45    

Базова 

стойност  

0           

 


