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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
АД
ВПППДПБВФ
ДВ
ДСЦ
ЕК
ЕИФ

Акционерно дружество
Вътрешни правила за провеждане на процедура на директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ
Държавен вестник
Дружество със специална цел
Европейска комисия
Европейския инвестиционен фонд

ЕО

Европейска общност

ЕС

Европейски съюз

ЕСФ

Европейски социален фонд

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ИА

Изпълнителна агенция

ИАНМСП

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия

ИСУН

информационна система за управление и наблюдение

ИТ
КИД

Информационни технологии
Код на икономическата дейност

КН

Комитет за наблюдение

КП

Комуникационен план

КФ

Кохезионен фонд

МЗ

Междинно звено

МИЕ

Министерство на икономиката и енергетиката

МЗП

Министерство на земеделието и продоволствието

МС

Министерски съвет

МСП

Малки и средни предприятия

МСН

Месечни срещи за наблюдение

МФ

Министерство на финансите

НДК

Национален дворец на културата

НИРД

Научноизследователска и развойна дейност

НКП

Национален комуникационен план

НПО

Неправителствена организация

НСИ

Национален статистически институт

НСРР

Националната стратегическа референтна рамка

ОСЕС

Одит на средствата от Европейския съюз

ОП

Оперативна програма

ОО

Одитиращ орган

ООД

Дружество с ограничен отговорност
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ОП РЧР

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ОПК

Оперативна Програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика”2007-2013 г.

ПМС

Постановление на министерски съвет

СП

Счетоводство и плащания

СУ

Система за управление

СУК

Система за управление и контрол

СФ

Структурни Фондове

ТД

Търгове и договаряне

УО

Управляващ орган

УП

Управление на проекти

ФАР

PHARE

ФК

Финансов контрол

ЦКЗ

Централно координационно звено
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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Цел: Сближаване
Допустими области: Република България
Програмен период:

2007-2013 г.

Номер на програмата (CCI No): 2007BG161PO003

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО
ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Име на програмата:
„Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013 г.
Година на докладване: 2008
Дата на одобрение на годишния доклад от Комитета за
наблюдение:
28.05.2009 г.

2. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПEРATИВНАТА
ПРОГРАМА
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
2007-2013 (ОПК) е една от седемте оперативни програми, финансирани от Структурните
фондове на Европейския съюз след пълноправното членство на Република България в
Европейския съюз.
Програмата се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).
Приносът на ЕС за периода 2007-2013 г. е в размер на 987 883 219 евро, като общият бюджет
на програмата (с включено национално финансиране) е в размер на 1 162 215 551 евро.
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
2007-2013 г. е разработена в съответствие с принципите на Регламент (EO) № 1083/2006 на
Съвета, отчитайки новите приоритети на структурната и кохезионна политика, както и
видовете дейности, финансирани от ЕФРР. Специално внимание е отделено на препоръките,
залегнали в Стратегическите насоки на общността за икономическо, социално и териториално
сближаване за програмен период 2007-2013 г.
Общата цел на оперативната програма е развитие на динамична икономика,
конкурентоспособна на европейския и световен пазар. За изпълнението й се насърчава
развитието на икономиката, базирана на знанието и иновациите, развитието на
конкурентоспособни предприятия, увеличаването на инвестициите и експорта и създаването на
благоприятна бизнес среда.
Общата цел на оперативната програма се реализира чрез две специфични цели, които
покриват два от основните аспекти на конкурентоспособността – подготвеността на
българските предприятия за Общия европейски пазар и способността им бързо и адекватно
да реагират на променящите се условия на международните пазари и общественоикономическата среда, в която оперират.
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Специфичните цели са:


Насърчаване на иновациите и повишаване на ефективността на предприятията и



Подобряване на бизнес средата.

Общата и специфичните цели на Оперативната програма задават рамката и визията за
това как българските предприятия в контекста на икономика, базирана на знанието и
нарастваща глобализация стават конкурентни в световен мащаб, а българската икономика равноправен участник на европейския и световен пазари.
Изпълнението на общата и специфичните цели се постига с реализацията на пет
основни приоритетни оси, всяка от които с конкретни цели, области на въздействие и
индикативни операции, чрез които се осъществява финансирането и се постигат конкретните
очаквани резултати и въздействия.

Приоритетните оси са следните:
Приоритетна ос 1: “Развитие
иновационни дейности”;

на

икономика,

базирана

Приоритетна ос 2: “Повишаване ефективността на
насърчаване развитието на благоприятна бизнес среда”;

на

знанието

предприятията

и
и

Приоритетна ос 3: “Финансови инструменти за развитие на предприятия”;
Приоритетна ос 4: “Укрепване на международните пазарни позиции на
българската икономика” и
Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”.
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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 за същност (контекст)
Източникът на информация за този тип индикатори е Националният статистически
институт. Официалната статистика на института за 2008 г. все още не е публикувана, поради
което в таблицата за 2008 г. стойностите са 0. Актуалните данни ще бъдат отразени в
Годишния доклад за изпълнение на оперативната програма за 2009 г.
Индикатори

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

БВП на глава от
населението в ППС
(ЕС-25 =100)
Определение: според
Евростат

0
Постигнат
резултат
Целева
стойност
Базова
стойност

Разходи за НИРД като
% от БВП
Определение: според
Евростат

Постигнат
резултат
Целева
стойност
Базова
стойност

Експорт/ БВП
Определение: според
Евростат

Енергийна
интензивност на
икономиката (кгое за 1
000 евро) Определение:
според Евростат

Обем чуждестранни
инвестиции като % от
БВП
Определение: според
Евростат

Общо

Постигнат
резултат

38.1%

0

38.1%

0

0

32.1%

32.1%

32.1%

0.49%

0

0.49%

0

0

0.51%

0.51%

0.51%

63.4%

0

63.4%

51.2 %

1.15 %

52.0%

1.20 %

52.0%

1.20 %

Целева
стойност
Базова
стойност

0

0

60.8%

60.8 %

60.8%

Постигнат
резултат

1583.1

0

1583.1

89.77 %

91.0 %

91.0 %

Целева
стойност
Базова
стойност

0

0

1628.1
6

1628.1
6

1628.16

Постигнат
резултат

21.1%

0

21.1%

0

0

26.2

26.2 %

Целева
стойност
Базова
стойност

1250.00

32.8 %

1150.00

34.5 %

1150.00

34.5 %
26.2%
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- Индикатори на ниво оперативна програма (въздействие/резултат/базов)
Изпълнението на оперативната програма е в много начална фаза, за да могат да бъдат
отчетени стойности на индикаторите. Промяна в стойностите на индикаторите, които могат да
бъдат отчетени във връзка с изпълнението на сключените договори през 2008 г. по трите
процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, може да бъде отчетена най рано
в края на 2009 г., след като изпълнението на горепосочените договори приключи и бъде
извършено балансовото плащане. Данните могат да бъдат отразени в Годишния доклад за
изпълнението за 2009 г.
Индикатори
Core indicator
Брой създадени
работни места
Определение:
брутен брой
създадени преки
работни места,
изчислени на пълен
работен ден
Core Indicator
Брой НИРД
проекти
Определение: брой
проекти за
разработване и
комерсиализация на
иновативни
продукти/процеси/у
слуги
Core Indicator
Брой проекти за
сътрудничество
предприятия –
изследователски
институции
Определение: брой
съвместни НИРД
проекти между
предприятия –
изследователски
институции
Core Indicator
Брой създадени
НИРД работни
места
Определение:
брутен брой
създадени преки
работни места за
изследователи,
изчислени на
пълен/ непълен
работен ден
Core Indicator
Брой

Постигнат
резултат
Целева
стойност
Базова
стойност
Постигнат
резултат

2007

2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Целева
стойност

0

0

Базова
стойност

0

0

Постигнат
резултат

0

0

Целева
стойност

0

0

Базова
стойност

0

0

Постигнат
резултат

0

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Общо

2015

0
626
От тях
мъже:
От тях
жени:

2120
От тях
мъже:
От тях
жени:

2120
От тях
мъже:
От тях
жени

Последва
ща
оценка

0
0
85

275

Последва
ща
оценка

275

0

0
30

110

Последва
ща
оценка

110

0

0
80
От тях
за
мъже:
От тях
за жени:

300
От тях
за мъже
От тях
за жени

Последва
ща
оценка

300
От тях за
мъже
От тях за
жени

Целева
стойност

0

0

Базова
стойност

0

0

0

0

0

0

0

0

Постигнат
резултат
Целева
стойност

300

1100

1100
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инвестиционни
проекти
Определение: брой
подкрепени
проекти
Core indicator
Създадени
инвестиции (млн.
евро)
Определение:
брутни инвестиции,
направени от
подкрепените
предприятия

Core indicator
Брой проекти за
подобряване на
ИКТ в
предприятията
Core indicator
Брой проекти за
възобновяеми
енергийни
източници.
Core indicator
Допълнителен
капацитет за
производство на
възобновяема
енергия
Определение:
произведена от
ВЕИ енергия за
нуждите на
предприятията
Core indicator
Брой проекти в
подкрепа на
бизнеса,
предприемачество
то и новите
технологии
Определение:
проекти за
подобряване на
бизнес средата, за
улесняване/
повишаване броя на
стартиращите
фирми, за
въвеждане на нови
технологии

Базова
стойност

194

194

194

Постигнат
резултат

0

0

0

Целева
стойност

0

0

Базова
стойност

0

0

0

Постигнат
резултат

0

0

0

Целева
стойност

0

0

32

32

0

0

Базова
стойност
Постигнат
резултат
Целева
стойност

200
млн.евр
о

9

570
млн.евр
о

33

Последва
ща
оценка

570
млн.евро

Последва
ща
оценка

33
32
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Целева
стойност

0

0

Базова
стойност

20 GwH
(енерги
я от
вятър за
2006 г.)

20 GwH
(енерги
я от
вятър за
2006 г.)

20 GwH
(енергия
от вятър
за 2006
г.)

0

0

0

0

0

0

0

Базова
стойност
Постигнат
резултат

Постигнат
резултат
Целева
стойност

Базова
стойност

75

21
GwH

553

310

Последва
ща
оценка

36
GwH

310

Последва
ща
оценка

36
GwH

2219

2219

0
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- Индикатори за въздействие
Източник на информация за индикаторите за въздействие е НСИ, системата за
мониторинг и проучване. Към момента на подготовка на доклада актуална информация за
тяхната стойност не е налична, поради което в таблицата, в графата за 2008 г. стойностите са 0.
Данните за 2008 г. на показателите ще бъдат отразени в Годишния доклад за изпълнението за
2009 г.
Индикатори
Продуктивността
на труда
(EС25=100)
Определение:
количество
произведена
продукция на
единица труд.

Принос на МСП в
БВП Определение:
% на МСП като дял
в БВП от частните
фирми

2007

2008

2009

Постигнат
резултат

36.38%

0%

0

Целева
стойност

36,4%

37,8%

39,2%

2010

2012

2013

2014

2015

Общо
36.38%

40,8%

Базова
стойност
Постигнат
резултат
Целева
стойност
Базова
стойност

2011

42,4%

44%

45,6%

45,6%

34,1 %
23.41%

0

23,2%

25,7%

23.41%
27,3%

28,5%

29,6%

30,1%

32,3%

32.3%

2004 – 22,2%

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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 Финансова информация
(всички финансови данни следва да бъдат представени е евро)
Приоритетни оси по източник
на финансиране (евро)

Разходи,
платени от
бенефициенти
те, включени в
исканията за
плащане,
подадени към
Управляващи
я орган

Съответстващ
публичен
принос

Частни
разходи1

Разходи,
платени от
органа,
отговорен за
извършване на
плащания към
бенефициенти
те

Общо
плащания,
получени
от ЕК

Приоритетна ос 1
Финансиращ фонд ЕФРР
- от който ЕСФ тип разходи
- от който ЕФРР тип разходи

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

Приоритетна ос 2
Финансиращ фонд ЕФРР
- от който ЕСФ тип разходи

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

- от който ЕФРР тип разходи
Приоритетна ос 3
Финансиращ фонд ЕФРР
- от който ЕСФ тип разходи

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

- от който ЕФРР тип разходи

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR
0.00 EUR

0.00 EUR
0.00 EUR

0.00 EUR
0.00 EUR

Приоритетна ос 4
Финансиращ фонд ЕФРР
- от който ЕСФ тип разходи
- от който ЕФРР тип разходи

0.00 EUR
0.00 EUR

0.00 EUR
0.00 EUR

Приоритетна ос 5
Финансиращ фонд ЕФРР
- от който ЕСФ тип разходи
от който ЕФРР тип разходи
Общ сбор
Общо за региони с подкрепа за
преходен период като част от
общия сбор
Общо за региони без подкрепа за
преходен период като част от
общия сбор
ЕСФ тип разходи в общия сбор,
когато оперативната програма се
съфинансира от ЕФРР2
ЕФРР тип разходи в общия сбор,
когато оперативната програма се
съфинансира от ЕСФ

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

205 658. 15 EUR

205 658. 15 EUR

0.00 EUR

88 353. 72 EUR

0.00 EUR

205 658. 15 EUR

205 658. 15 EUR

0.00 EUR

88 353.72 EUR

0.0 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

0.00 EUR

В допълнение информацията може да бъде представена графично

Приложими само за оперативните програми, представени в обща сума
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
1
2
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 Информация за разпределението на средствата по категории
Информация в съответствие с част С от Приложение II от Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията

Цел
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON

Приоритетна
Форма на
тема
финансиране
08
01
08
01
08
01
08
01
08
01
08
01
09
01
09
01
09
01
09
01
09
01
09
01
07
01
07
01
85
01

Територия
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Икономическа
Отпусната вноска
дейност
Местоположение
от Общността
03
BG
981748.44
04
BG
219454.36
06
BG
11933955.39
09
BG
1754027.89
12
BG
3002701.52
22
BG
2921536.55
03
BG
81379.25
04
BG
263494.07
06
BG
1795916.78
09
BG
52236.96
12
BG
313330.71
22
BG
1041771.24
06
BG
736561.94
22
BG
912823.78
17
BG
1458857.93
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Информация в съответствие с част С от Приложение II от Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията по отделни операции:

Код по
тематична
спецификация

Описание на операцията

2007BG161PO003/2.1.1-01/2007:
„Технологична
модернизация
предприятията”

на

08

Код по форма
на финансиране

01

Код по териториална
спецификация

00

Код по
местонахо
ждение

03

BG

1154998.16

981748.44

04

BG

258181.59

219454.36

06

BG

14039947.52

11933955.39

09

BG

2063562.23

1754027.89

12

BG

3532590.02

3002701.52

22

BG

3437101.83

2921536.55

24 486 381.35

20 813 424.15

Total
2007BG161PO003/1.1.1-01/2007:
„Подкрепа за създаване и развитие
стартиращи иновативни предприятия”

2007BG161PO003/2.1.2-01/2007:
„Покриване на международно
стандарти”

на

признати

07

01

00

01

00

от ЕФРР
евро

06

BG

866543.47

736561.94

22

BG

1073910.33

912823.78

1 940 453.80

1 649 385.72

Total

09

Общ размер на
безвъзмездната
финансова помощ
по процедурата в
евро

Код по вид
икономиче
ски
дейности

03

BG

95740.3

81379.25

04

BG

309993.03

263494.07

06

BG

2112843.3

1795916.78

09

BG

61455.25

52236.96

12

BG

368624.37

313330.71
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22

BG
Total

BG161PO003-5.0.01-00001-C0001
Заповед РД -16-1177/07.11.2008 на министъра
на икономиката и енергетиката и ръководител
на УО за изплащане на допълнителни
възнаграждения в размер на основната месечна
заплата
на
служителите
в
дирекция
„Европейски
фондове
за
конкурентоспособност” и дирекция „Вътрешен
контрол”, считано от 01.09.2008 г. до
31.12.2009 г.
BG 161PO003-5.0.01-0002-C0001
Заповед РД -16-1178/07.11.2008 на министъра
на икономиката и енергетиката и ръководител
на УО за изплащане на допълнителни
възнаграждения в размер на основната месечна
заплата на служителите, изпълняващи функции
по управление на средствата считано от
Структурните фондове на ЕС в ИАНМСП , в
качеството й на Междинно звено на
оперативната програма от 01.09.2008 г. до
31.12.2009 г.

1225613.24

1041771.24

4 174 269.49

3 548 129.01

85

01

00

17

BG

589 278.93

500 887.09

85

01

00

17

BG

1 127 024,52

957 970,84
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 Предоставяна подкрепа по целеви групи
- за ОП съфинансирани от ЕФРР: информация за специфични целеви групи, сектори или
области (където е приложимо).
Предоставяната подкрепа по ОПК през отчетния период обхваща следните специфични
целеви групи:
1. Микро, малки и средни предприятия. Подкрепата за тази целева група включва:
а) По процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO0032.1.1-01/2007 „Технологична модернизация в предприятията”:



Инвестиционна подкрепа – стимулиране на инвестициите, за разширяване на
дейността на предприятията и диверсификация на продукцията с цел повишаване на
конкурентоспособността им.
Консултантски услуги - предоставяне на професионални съвети и консултации, пряко
свързани с въвеждането на новите технологии.

б) По процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO0032.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати стандарти”:






Консултантски услуги – за предоставяне на професионални съвети и консултации за
предварителен анализ, подготовка и въвеждане на системи за управление (СУ) и
международно признати стандарти в предприятието;
Инвестиционна подкрепа – ограничена подкрепа за инвестиции в оборудване и нови
технологии, които са задължително свързани с въвеждането на СУ и/или
международно признати стандарти;
Услуги за сертифициране и/или изпитване за удостоверяване съответствието на
продукти.

2. Големи предприятия, които не покриват изискванията за микро, малки и средни
предприятия по смисъла на чл. 3 и 4 от Закона за МСП. Подкрепата за тази целева група
включва:
а) По процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO0032.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати стандарти”:






Консултантски услуги – за предоставяне на професионални съвети и консултации за
предварителен анализ, подготовка и въвеждане на системи за управление (СУ) и
международно признати стандарти в предприятието;
Инвестиционна подкрепа – ограничена подкрепа за инвестиции в оборудване и нови
технологии, които са задължително свързани с въвеждането на СУ и/или
международно признати стандарти;
Услуги за сертифициране и/или изпитване за удостоверяване съответствието на
продукти.

3. Стартиращи иновативни предприятия, създадени с основна цел разработване и
внедряване на конкретна иновативна идея.
Подкрепата за тази целева група се предоставя посредством процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003-1.1.1-01/2007
„Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”/ Приоритетна
16
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ос 1: „Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности”, Област на
интервенция 1.1.: „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията”/ и включва:










Създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания,
свързани с разработването на определения иновативен продукт или процес, и
провеждане на изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на
иновативен продукт или процес.
Разработване на опитен образец, функционални тестове на нови продукти и/или
процеси.
Разработване на технологии за производство, респективно за създаване или
осъществяване на иновативни продукти или процеси.
Ползване на експертна помощ за създаване на промишлен дизайн и закрила на
индустриалната собственост на национално и международно равнище.
Изготвяне на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и
маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес.
Организиране на демонстрации, участия в изложения, панаири и други
промоционални дейности, свързани с популяризиране на иновативния продукт или
процес.
Консултантски и юридически услуги свързани с лицензиране, доходи от права върху
индустриална собственост, доставки на технологии и оборудване.

4. Институционални бенефициенти - Българска агенция за инвестиции, Изпълнителна
агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Български институт за
стандартизация, Български институт по метрология, Държавна агенция за метрологичен и
технически надзор, Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация”, Изпълнителна
агенция „Сертификация и изпитване”, както и организация, институция, административна или
друга подобна структура, която е определена със закон или подзаконов нормативен акт като
правоприемник на горепосочения конкретен бенефициент.
Подкрепата за тази целева група се предоставя посредством процедура на директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 4 „Укрепване на
международните пазарни позиции на българската - BG161PO003-4.1-Популяризиране на
предимствата за инвестиране в България, BG161PO003-4.2-Подкрепа за успешното представяне
на българските предприятия на международните пазари”, BG161PO003-4.3-„Подобряване на
националната инфраструктура по качеството”, и включва:
 BG161PO003-4.1-Популяризиране на предимствата за инвестиране в България:
-

Осигуряване на аналитична информация за инвестиционните трендове в
България и в чужбина
Пилотни маркетингови кампании за привличане на инвеститори в целевите
сектори
Диверсификация и стандартизация на услугите на БАИ за инвеститори

 BG161PO003-4.2-Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия
на международните пазари”:
-

Предоставяне на по-подробна и качествена информация за чуждите пазари на
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българските предприятия
-

Насърчаване участието на МСП в международни специализирани панаири,
изложения и търговски мисии

-

Подобряване на визията и експортния потенциал на България

 BG161PO003-4.3-„Подобряване на националната инфраструктура по качеството”
-

Информационни кампании за бизнеса
Повишаване качеството на лабораториите за калибриране и изпитване, органи
за оценка на съответствието
Предлагане на повече и по-добри услуги на бизнеса

5. Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност” (Дирекция „Европейски
фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката и енергетиката) и
Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност” (Изпълнителна агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия).
Подкрепата за тази целева група се предоставя посредством процедура на директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на
ОП „Конкурентоспособност”, BG161PO003-5.0.01, и включва:




Подкрепа за управлението, изпълнението, мониторинга и оценката на оперативната
програма.
Подобряване на административния капацитет в УО и МЗ на оперативната програма и
увеличаване ефективността на усвояемост на средствата от Структурните фондове.
Други дейности по изпълнението на 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.

Не е налице възстановена или повторно използвана подкрепа вследствие анулиране на
подкрепа в приложение на чл. 57 и 58 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.
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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.
- Ефекти от изпълнението на оперативната програма по отношение на насърчаване на равните
възможности между мъжете и жените, и описание на партньорските споразумения.
- За оперативни програми, съфинансирани от ЕСФ: информация, изисквана съгласно чл. 10 от Регламент
(ЕО) № 1081/2006.

Настоящият годишен доклад за изпълнението на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. обхваща периода 01.01.2008 31.12.2008 г. и представя информация за цялостния напредък в нейното изпълнение, степента
на постигане на заложените цели и постигнати резултати.
През 2008 г. започна изпълнението на проекти по приоритетни оси 1 и 2 на оперативната
програма. Съгласно подписаното на 13.05.2008 г. ново Междуинституционално споразумение
за делегиране на правомощия по изпълнението на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. (на 15 септември 2008 г. е
подписано Допълнително споразумение №1 към подписаното на 13.05.2008 г.
Междуинституционално споразумение) УО на ОП „Конкурентоспособност” делегира на
Междинното звено отговорности и задачи по управлението на Приоритетна ос 1 „Развитие на
икономика, базирана на знанието и иновационни дейности” и Приоритетна ос 2 „Повишаване
ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”.
За отчетния период Управляващият орган и Междинното звено изградиха и внедриха
необходимите системи за управление и контрол за ефективното изпълнение и управление на
оперативната програма.
Във връзка с изпълнение на програмата бяха изготвени и официално одобрени
следните документи:
1. Пакет документи и насоки за кандидатстване:


по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за
кандидатстване: BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати
стандарти”;



по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за
кандидатстване: BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни
предприятия”;



по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за
кандидатстване: BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи
предприятия”;



по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за
кандидатстване BG161PO003-1.1.02: „Подкрепа за внедряване в производството на
иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”;
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2. Изисквания за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската
икономика” - процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ „Укрепване
на международните пазарни позиции на българската икономика” - BG161PO003-4.1Популяризиране на предимствата за инвестиране в България; BG161PO003-4.2-Подкрепа за
успешното представяне на българските предприятия на международните пазари;
BG161PO003-4.3-Подобряване на националната инфраструктура по качеството.
3. Изисквания за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
приоритетна ос 5 „Техническа помощ” - процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, № BG161PO0035.0.01.
4. Оперативни ръководства за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова
помощ:


по операция 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007
предприятията”;



по операция 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати
стандарти”.

„Технологична

модернизация

в

5. Инструкция за изготвяне на Наръчник на Междинното звено по Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013,
утвърдена от министъра на икономиката и енергетиката със Заповед № РД-16538/26.05.2008 г.
6. Описание на Системите за управление и контрол на Оперативна програма “Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика” 2007- 2013 г.
7. Наръчник на Управляващия орган и Наръчник на Междинното звено на Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.
8. Вътрешни правила за работа на Оценителна комисия при процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по Програма ФАР и по ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика”, утвърдени със Заповед на
министъра на икономиката и енергетиката № РД-16-1140/05.12.2007 г., изм. и доп. със
Заповед № РД-16-1038/02.10.2008 г. на министъра на икономиката и енергетиката и
ръководител на Управляващия орган.
9. Вътрешни правила за провеждане на процедура на директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ /ВПППДПБВФ/ по Приоритетна ос 5 „Техническа
помощ”, одобрени със Заповед РД-16-716/03.07.2008г. на министъра на икономиката и
енергетиката, изменени и допълнени със Заповед №РД-16-1176/07.11.2008г. на
министъра на икономиката и енергетиката, в качеството му на Ръководител на
Управляващия орган.
Всеки един от тези документи е разработен в изпълнение на разпоредбите на
общностното и националното законодателство и гарантират ефективното управление и
изпълнение на Оперативната програма и усвояване на помощта от Структурните фондове.
Изпълнението на всяка една от целите на оперативна програма “Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. кореспондира с целите и
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приоритетите на кохезионната политика на ЕС за икономическо и социално развитие и
сближаване.
Принос на Оперативната програма към Лисабонския процес включително и
приноса към постигането на целите на чл. 9, ал.3 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.
Целите на Лисабонската стратегия за ускорен преход към икономика, базирана на
знанието, допринасяща за ефективен икономическия растеж, играят ключова роля в
изпълнението на всеки един от приоритетите на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. Процедурите в изпълнение по
приоритетна ос 1 “Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”
имат пряко отношение и принос в постигане на целите и задачите на Лисабонската стратегия в
частта й насърчаване на НИРД и иновациите. Основната цел на приоритета е подобряване на
българската иновационна система чрез подкрепа за иновационни дейности в предприятията и
подобряване на проиновативната инфраструктура. През 2008г. по процедура
2007BG161PO003/1.1.1-01/2007: „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни
предприятия” 11 стартиращи български предприятия получиха интегрирана подкрепа за
разработване на иновативни продукти и процеси, съобразно техните конкретни нужди.
Финансирани са мерки за провеждане на развойна дейност – тестове, изследвания; подкрепа за
изработване на различни видове оценки на иновативните идеи, с цел да се идентифицират и
разработят до пазарна фаза жизнеспособните иновативни идеи с потенциал за внедряване в
икономиката.
В допълнение, двете процедури в изпълнение по приоритетна ос 2: “Повишаване
ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, имащи отношение
към преструктуриране на българската икономика и установяване на устойчив модел на
икономически растеж имат своя принос към подобряване на бизнес средата и икономическия
растеж на Европейскта общност като цяло. През 2008г. в рамките на процедура
2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на предприятията” 125
български фирми получиха подкрепа за разширяване на своята бизнес дейност и технологично
обновление, подобряване на управлението, въвеждане на нови продукти и услуги и процеси в
своите компании. Интервенциите по процедура 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 ”Покриване на
международно признати стандарти” от своя страна предоставиха възможност на 179 български
предприятия в различни сектори на българската икономика да получат подкрепа за покриване
на международно признати стандарти – планиране, провеждане и сертифициране на
международни системи за управление на качеството, въвеждане на системи и стандарти за
управление на околната среда и ИТ системи за управление имат отношение и принос към
устойчивия икономически растеж и иновациите.
Общата цел на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007- 2013 г. за развитие на динамична икономика, конкурентна на
европейския и световен пазар, е тясно свързана с изпълнението на целите заложени в чл. 9 ал. 3
от Глава IV „Принципи на помощта” на Регламент на (ЕО) 1083/2006, отнасящ се до
насърчаване на конкурентоспособността, създаване на нови работни места и постигане на
целите на Интегрираните насоки за растеж и работни места. Те са основополагащи в
изпълнението, както на приоритетна ос 1: “Развитие на икономика базирана на знанието и
иновационните дейности”, така и на приоритетна ос: “Повишаване ефективността на
предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”. Интервенциите и по двете
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приоритетни оси, свързани с осигуряване на иновационна подкрепа за развитие на
конкурентоспособни предприятия и подобряване на бизнес средата водят до повишаване на
конкурентоспособността на българската икономика в контекста на европейската и световна
икономики, създаване на нови работни места и икономически растеж.
Подкрепените проекти се намират в първата фаза на своето изпълнение и постигнатите
конкретни резултати и принос към целите на Лисабонската стратегия и тези на чл. 9, ал. 3 от
Регламент на ЕО 1083/2006 могат да бъдат отчетени на един по-късен етап.
Ефекти от изпълнението на оперативната програма по отношение на насърчаване
на равните възможности между мъжете и жените и описание на партньорските
споразумения:
Един от важните принципи на хоризонталните въпроси на ЕС е този за равните
възможности. Неговият основен елемент е забрана за дискриминация, основаваща се на пол,
раса, религия, вяра, индивидуалност, възраст или сексуална ориентация. Съгласно разпоредбите
на чл.16 на Регламент на ЕК 1083/2006 равните възможности между мъжете и жените и не
дискриминацията трябва да бъдат строго спазвани по време на програмирането и изпълнението
на всяка оперативна програма. Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 – 2013 г. отделя внимание на създаването на нови работни места
с различна форма на заетост, премахване на бариерите за равен достъп до работа, както и
премахване на дискриминацията, основана на пол, образование, религия и възраст.
Изпълнението на всички приоритети на програмата се основава на принципа на равните
възможности и липсата на дискриминация. Неговото спазване се съблюдава в процеса на
разработване на критериите за избор на проекти и се отчита при тяхното оценяване. При
подаване на проектните предложения всеки кандидати посочва в представеното от него
проектно предложение начина, по който ще бъде спазен на този принцип, а отчитането на
резултата се отразява във всеки един междинен и финален отчет. Комитетът за наблюдение на
оперативната програма от своя страна също следи спазването на принципа, а индикатори на
оперативната програма, където е приложимо, отчитат равнопоставеността на половете. Тази
информация към момента не е отразена в системата от индикатори поради факта, че
изпълнението на първите операции на оперативната програма е на много ранен етап и техните
стойности могат да бъдат отчетени едва след приключването на дейностите по сключените
договори по тези операции и бъде извършено балансовото плащане.
Принципът на партньорство е един от ключовите елементи в процеса на изпълнение на
целите и приоритетите на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013 г. Той е водещ в процеса на програмирането, подготовката,
финансирането, наблюдението и оценката на оперативната програма.
Ролята на икономическите и социалните партньори е решаваща при разработването на
конкретните процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ и критериите за допустимост
по тях. През 2008 г. Управляващият орган на оперативната програма сформира работна група
по Приоритетна ос 1 “Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните
дейности” на оперативната програма. Основната цел на работната групата беше изготвяне на
критериите за кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, свързани с иновациите. Предвид тяхната специфика, освен представители на социалноикономическите партньори, като участници в групата бяха поканени и експерти от научните
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среди със значителен опит и доказана експертиза в областта. Дейността на работната група
беше изключително ефективна и всички коментари и разработки от нейните заседания бяха
отчетени и инкорпорирани при финалното разработване на критериите. Това наложи
използването на подобни работни групи и при разработване на други процедури и превърна
консултациите и партньорството с икономическите и социалните партньори в традиция и добра
практика, гарантиращи максимална ефективност в процеса на програмиране и изпълнение на
оперативната програма.

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.

През отчетния период не са отчетени значими проблеми, свързани със спазване
съответствие със законодателството на Общността, възникнали при изпълнение на Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

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 решаване.

По време на изпълнението на оперативната програма възникнаха следните проблеми:
1. Забавяне на процеса на оценка на получените проектни предложения по първите обявени
процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ по делегираните на Междинното звено
приоритетна ос 1: “Развитие на икономика основана на знанието и иновационните
дейности” и приоритетна ос 2: “Повишаване на ефективността на предприятията и развитие
на благоприятна бизнес среда”. Основни причини за това са:
-

голям брой получени проектни предложения;

-

представяне на непълно комплектовани проектни предложения с голям брой липсващи
документи или документи, представени във форма, различна от изискуемата,
непопълнени части от формуляра за кандидатстване и съответните приложения към тях,
несъответствия в заложените в бюджетите суми;

-

възможност оценителните комисии да изкисват
документи и/или информация от кандидатите;

-

непредставяне от кандидатите на изисканата им допълнително информация и
разяснения в рамките на предоставените им срокове;

допълнително

непредставени

В резултат на гореизложеното, периодът на оценка на проектните предложения продължи
по-дълго от предвиденото, което доведе до акумулирано забавяне на целия оценителен процес.
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2. Забавяне при сключването на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007
„Технологична модернизация на предприятията”.
Основна причина за това е отлагателната клауза на чл. 2.1. от договора за безвъзмездна
помощ, съгласно която договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се
сключва под отлагателно условие, че ще влезе в сила при представяне от страна на
Бенефициента в срок не по-късно от 60 календарни дни от датата на подписване на договора от
двете страни, на следните документи:
 Договор за отпускане на целеви инвестиционен банков кредит (за изпълнението на
проекта), покриващ 100% от общите допустими разходи по проекта, съгласно чл.3.1, или
 Договор за откриване на специална банкова сметка, по която Бенефициентът е превел
сумата, възлизаща на 100% от общите допустими разходи по проекта, съгласно чл.3.1,
или
 Договор за отпускане на краткосрочен финансов лизинг (за закупуването на активи по
одобрения от договарящия орган проект) , покриващ 100% от общите допустими разходи
по проекта, съгласно чл.3.1, или
 Договор за отпускане на целеви инвестиционен банков кредит (за изпълнението на
проекта), покриващ определен % от общите допустими разходи по проекта, и/или
Договор за отпускане на краткосрочен финансов лизинг, покриващ определен % от
общите допустими разходи по проекта, и/или Договор за откриване на специална банкова
сметка, по която Бенефициентът е превел сумата, покриваща остатъка до 100% от общите
допустими разходи по проекта. Сборът от сумите по сключените договори трябва да
покрива 100% от общите допустими разходи по проекта.
3. Невъзможност на кандидатите по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ: 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на предприятията” да
осигурят 100%-во обезпечаване на общите допустими разходи по проекта чрез договор за
банков кредит/краткосрочен финансов лизинг, покриващ 100% от общите допустими
разходи на проекта, или договор за откриване на специална банкова сметка, в която
бенефициентът се задължава да депозира 100% от сумата, покриваща общите допустими
разходи на проекта.
4. По две от процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, обявени през
2007г., не е предвидена възможност за авансови и междинни плащания, а само за
балансови плащания. Предвид това, както и в резултат на финансовата и икономическата
криза, голяма част от кандидатите, чиито проектни предложения бяха одобрени за
финансиране, не подписаха договори за безвъзмездна финансова помощ, или се забавиха
със стартиране на изпълнението на дейностите по одобрените проекти.
Предприети мерки за решение на възникналите проблеми:
 Подготвен е пакет от документи от Управляващия орган за обявяване на конкурс за
избор на външни експерти за участие в оценката на проектни предложения, с което да се
ускори оценителния процес и неговата ефективност.
 В Насоките за кандидатстване по обявените в края на 2008г. процедури за подбор на
проекти е заложено изрично изискването за представяне на всички приложения и/или
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придружителни документи, като същите не могат да бъдат изискани или предоставени
допълнително по време на оценката и при липса или несъответствие проектното предложение
се отхвърля.
 Удължаване на 60-дневния срок по чл. 2.1. и чл. 2.4. от договора за безвъзмездна
помощ и по т. 5.2.2 от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация
на предприятията” до 31.12.2008 г.
 В Насоките за кандидатстване по обявените в края на 2008г. процедури за подбор на
проекти няма изискване към кандидатите за 100%-во обезпечаване на общите допустими
разходи по проекта чрез договор за банков кредит/краткосрочен финансов лизинг, покриващ
100% от общите допустими разходи на проекта, или договор за откриване на специална
банкова сметка, в която бенефициентът се задължава да депозира 100% от сумата, покриваща
общите допустими разходи на проекта.
 В Насоките за кандидатстване по обявените в края на 2008г. процедури за подбор на
проекти е предвидена възможност е предвидена възможност за 3 варианта на плащане.
-

авансово, междинни плащания и/или балансово плащане

-

само междинни плащания и/или балансово плащане

-

балансово (окончателно) плащане.

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).
През месец май 2008 г. Правителството на Република България взе решение за
създаването на поста заместник министър-председател, който да отговаря за организацията и
координацията при управлението на средствата от фондовете на Европейския съюз. В тази
връзка е прието Постановление на МС № 104 от 17.05.2008 г. за организация и координация
при управлението на средствата от фондовете на Европейския съюз (обн. ДВ. бр.47 от 20 май
2008г.) Създадената цялостна координация и контрол в процеса на планиране, управление и
контрол при усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз подобриха
комуникация и координация между отделните звена и оказаха положително влияние върху
изпълнението на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007- 2013 г.
Усилията в тази насока продължиха със създаването на Съвет за координация и
оперативно наблюдение на средствата от Европейския съюз с Постановление на МС №224 от
10.09.2008 г. (обн. ДВ. бр.81 от 16 Септември 2008г.). Основна задача на Съвета е да
координира и извършва оперативно наблюдение на планирането, програмирането,
управлението, наблюдението и контрола на средствата от Европейския съюз
(предприсъединителните програми на Европейския съюз/Кохезионния фонд по Регламент
1164/94, преходния финансов инструмент, инструмента "Шенген", фонд "Връщане",
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Европейския фонд за интеграция на трети държави, Европейския бежански фонд и фонд
"Външни граници" (2010 - 2013 г.), оперативните програми, съфинансирани от Структурните
фондове, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,
Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за рибарство, а така
също и Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.). В състава на
Съвета като членове влизат министъра на икономиката и енергетиката и ръководител на
Управляващия орган на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007- 2013 г., директора на дирекция “Европейски фондове за
конкурентоспособност” и Заместник-Ръководител на Управляващия орган и изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и
Ръководител на Договарящия орган за операциите по делегираните приоритетни оси 1 и 2 на
оперативната програма.
Освен посочените законодателни промени, оказали влияние върху изпълнението на
оперативната програма, световната икономическа и финансова криза от края на 2008 г. оказа
негативно влияние върху развитието и финансовото състояние на българската икономика,
което неминуемо се отрази и върху изпълнението на оперативната програма. Конкретните
измерения на негативните въздействия и ефекти подлежат на задълбочен и обстоен анализ от
страна на УО на един по- късен етап.

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.

През 2008 г. не са установени съществени промени по смисъла на член 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).

Като един от основните приоритети при съблюдаване изпълнението на Оперативна
програма „Конкурентоспособност” е заложеният принцип на непрепокриване с други
инструменти, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд, ЕЗФРСР, ЕФР, Европейската
инвестиционна банка и други финансови инструменти. В съответствие с изискванията на чл. 9,
ал. 4 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 през отчетния период са спазени всички ангажименти във
връзка с осигуряване на координацията и демаркацията на помощта с помощта, предоставяна
по линия на други инструменти. В тази връзка са спазени:

Указанията на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност” към
Междинното звено (Указание № УО- 2/12.11.2007 г.) относно тълкуване на производствата,
попадащи в обхвата на Анекс I от Договора за ЕО и разделителната линия между ОП
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„Конкурентоспособност” и Програмата за развитие на селските райони.

Изискванията за съгласуваност и допълняемост на ОП „Конкурентоспособност”,
заложени в програмата.

Критериите за избор на операции, утвърдени от Комитета за наблюдение на ОП
„Конкурентоспособност”.
За съблюдаване на изпълнението на принципа на допълняемост и непрепокриване,
експерти от Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност” са членове на Комитетите за
наблюдение на останалите оперативни програми. В случай, че такива бъдат установени
потенциални опасности от припокриване се изпращат официални писма за съгласуване на
мерки за предотвратяване на това припокриване.
Конкретните мерки през 2008 г. по осигуряване избягване на припокриването между ОП
„Конкурентоспособност” и Програмата за развитие на селските райони включваха интензивна
кореспонденция между Министерство на икономиката и енергетиката и Министерство на
земеделието и продоволствието (МЗП). С писмо No04-01-122/17.11.08 г. МЗП потвърди, че не
съществува припокриване между дейностите по операция 1.2.1 „Създаване на нова и
укрепване на съществуваща про-иновативна инфраструктура – подкрепа за създаване на
технологични паркове” на ОПК и Програмата за развитие на селските райони.
Друго действие, предприето с избягване на припокриването с други оперативни
програми, беше предприето при изготвяне на Насоките за кандидатстване по процедурата за
подбор на проекти: BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни
предприятия”, където бяха изрично посочени кои предприятия не могат да кандидатстват за
безвъзмездна финансова помощ, а именно:


микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните
предприятия, работещи в неземеделски сектори в селските общини..



микропредприятия - за преработка и/или маркетинг на горски продукти.



предприятия, извършващи основната си икономическа дейност, съгласно КИД –
2008 в сектор С, код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни
продукти” и 11 „Производство на напитки”:

10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови
ястия”
10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”
10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”
10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”
10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”
10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”
10.81. „Производство на захар”
10.83 „Преработка на кафе и чай”
10.9 „Производство на готови храни за животни”
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11.01. „Производство на спиртни напитки”
11.02. „Производство на вина от грозде”
11.03. „Производство на други ферментирали напитки”
11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки”
11.05. „Производство на пиво”
11.06. „Производство на малц”.

2.7. Ангажименти за мониторинг
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.

УО изпълнява основните отговорности и функции, посочени в чл. 60 на Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 и раздел X, точка 1 на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013.
Управляващият орган управлява пряко приоритетни оси 3, 4 и 5 на ОП
„Конкурентоспособност”. и изпълнява функции по контрол върху изпълнението на
делегираните за управление от Междинното звено приоритетни оси 1 и 2.
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.
Управлението и изпълнението на оперативната програма на ниво приоритетна ос се
извършва от екипи по приоритетни оси. Екипите по приоритетни оси включват поименно
експерти от отдел УП, отдел ТД, сектор ФК, сектор СП, респективно мениджър по приоритетна
ос, мениджър по договаряне, финансов мениджър и счетоводител. Екипите по приоритетни оси
се определят със Заповед на Ръководител на УО.
При управление и изпълнение на Оперативната програма всички отдели на Дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството й на Управляващ орган по ОПК,
изпълняват функциите си по компетентност в два аспекта:


по прякото управление на приоритетни оси 3, 4 и 5;



по контрол върху делегираните за управление от Междинното звено приоритетни
оси 1 и 2.

В цялост процедурите за управление и изпълнение на ОПК са описани в Наръчника на
Управляващия орган по ОПК, одобрен със заповед на министъра на икономиката и
енергетиката и Ръководител на УО № №РД-16-598 от 09.06.2008 г. (посл. изменение със
Заповед № РД-16-368 от 06.04.2009 г.), където са посочени и конкретните ангажименти за
мониторинг и оценка на оперативната програма и приложимите процедури.
Ангажиментите за мониторинг, извършван от Междинното звено, са описани в
Наръчника на Междинното звено, утвърден от Ръководителя на УО със Заповед №РД-16-730 от
17.07.2008 г. (посл. изменение със Заповед № РД-16-369 от 06.04.2009 г.).
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Предприети мерки за изграждане на системата за мониторинг
Мониторингът на ОПК се извършва на 3 нива, както следва:
 Мониторинг на договори - мониторинг от МЗ на договори по делегирани
приоритетни оси; Мониторинг от страна на УО на договори по неделегирани приоритетни
оси;
 Мониторинг на делегирани функции - мониторинг от УО на изпълнението на
ангажиментите по споразумението за делегиране на функции по управлението,
изпълнението и контрола на приоритетни оси по ОПК;
 Мониторинг на изпълнението на оперативната програма - мониторинг от
Комитета за наблюдение на ОПК.
Основни инструменти за мониторинг, които се използват за измерване на напредъка и
отчитане на изпълнението по оперативната програма представляват:
- информацията на ниво договор, подавана от бенефициентите към съответния
Договарящ орган (МЗ или УО):


междинни и финални отчети (съдържащи информация за техническото и
финансово изпълнение) при представяне на искане за плащане.;



годишни технически доклади (съдържащи информация за техническото
изпълнение за съответната година).

- информация на ниво процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
подавана от Междинното звено към Управляващия орган по делегирани приоритетни оси,
както и от екипите в УО, отговорни за изпълнението по неделегираните приоритетни оси:


годишни доклади (съдържащи информация за техническото изпълнение за
съответната година).

- информация на ниво приоритетна ос, подавана от Междинното звено към
Управляващия орган по делегирани приоритетни оси, както и от екипите в УО, отговорни за
изпълнението по неделегираните приоритетни оси:


междинни и финални отчети (съдържащи информация за техническото и
финансово изпълнение) при представяне на искане за средства;



годишен доклад по изпълнението на оперативната програма, съгласно
Приложение 18 от Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006.

Мониторингът на ОПК включва още наблюдение, отчетност и контрол на техническото
и финансовото изпълнение, напредъка и постигнатите резултати на оперативната програма/
приоритетните оси/ договорите. Инструментите за това са:
- месечни срещи за отчитане на напредъка между УО и МЗ;
- проверка/ верификация на документите свързани с техническото и финансовото
изпълнение, както и проверки на място;
- изготвяне (при неделегирани приоритетни оси) и проверка (при делегирани
приоритетни оси) на годишни доклади, декларации за приключване на операции и окончателен
доклад;
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- информационна система за управление и наблюдение (ИСУН).
Целта на Месечните срещи за наблюдение между УО и МЗ 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”.

Най-обективният начин за сравняване на техническия напредък на ОПК с целите й е
посредством използването на количествени и качествени индикатори. Процесът на наблюдение
включва систематично и постоянно събиране, проверка и обработка на информация в рамките
на определен период (първоначална/базисна, месечно, полугодишно, годишно), свързана с
дадено събитие (плащане, приключване на проект).
С оглед възможността за вземане на решения, мониторингът включва не само доклад за
отклоненията, но и анализ на причините, довели до тях.
В допълнение, въвеждането на ИСУН ще позволява генерирането на справки и доклади
при необходимост, които ще спомагат за своевременно проследяване на напредъка по ОПК.
ИСУН е допълнителен инструмент за генериране на информация свързана с изпълнението на
ОПК. Принципът, който ще се следва е генериране по възможност на първична информация,
като се избягва обобщаване, за да може да се идентифицират и поправят грешки, допуснати при
първичното събиране и обработка на данните.
През 2008 г. и до пълното въвеждане и функциониране на ИСУН с цел наблюдение на
изпълнението на ОП „Конкурентоспособност” УО и МЗ попълват и поддържат база данни в
електронен формат, свързана с техническото и финансовата изпълнение на ОП съгласно:
Процедура за поддържане на база данни в електронен формат за наблюдение на
изпълнението на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013 от страна Управляващия орган, утвърдена със Заповед № РД-16-940/
10.09.2008 г. на Министъра на икономиката и енергетиката и Ръководител на УО и от страна на
Междинното звено, утвърдена със Заповед № РД-16-941/ 11.09.2008 г. на Министъра на
икономиката и енергетиката и Ръководител на УО.
Всички горепосочени инструменти служат за основа в процеса на докладване от
Управляващия орган към Сертифициращия орган, Комитета за наблюдение на ОП РЧР,
Европейската комисия и други заинтересовани страни.
В средата на 2008 г. за всички оперативни програми се въведе системата LOTHAR,
която служи за изготвяне на финансови прогнози за усвояването на средствата от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на ЕС (в частност на средствата от ЕФРР) и наблюдение на
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тяхното изпълнение, както и за наблюдение на спазването на правилото N+2/3 по ОП, с цел
приемане на корективни действия при риск от загуба на средствата.
През 2008 г. стартира процеса на разработване на Информационна система за
управление и наблюдение на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в България
(ИСУН). По своята архитектура ИСУН е заложена като интернет базирана модулна система,
като ще подпомогне дейностите, свързани с управление, наблюдение, оценка и контрол. Тя ще
бъде в състояние да събира структурирана информация по техническото и финансово
изпълнение на всяко едно ниво: договор, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, приоритетна ос и програма, като ще дава възможност за разделение на функциите на
отделните потребителите и на отделните административни равнища.
В средата на годината беше пуснат в експлоатация първият модул на ИСУН, т. нар.
базова функционалност, свързан с регистрация на основни параметри по стартирани процедура
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, получени проектни предложения по
отворени за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
извършени оценки на получените предложения, както и доклад и решение за отпускане на
безвъзмездна помощ. Ключови служители от УО и МЗ преминаха обучения за работата с
първите модули на ИСУН.
С оглед следене на двойно финансиране по седемте оперативните програми още в
базовата функционалност беше заложена възможност за идентифициране на потенциално
припокриване между договори, финансирани по една или друга оперативна програма. Основна
за това е поддържаната в ИСУН база данни по код по Булстат за всички регистрирани
кандидати и техните проектни предложения, както и за всички бенефициенти по сключени
договори/ издадени заповеди по всички програми.
При въвеждане на всяко едно проектно предложение системата извежда информация (на
база код по Булстат регистрация) дали съответният кандидат е представял проектни
предложения и по други оперативни програми, както и дали има сключени договори. Тъй като в
параметрите на сключения договор се включва описание на основните данни за него, а именно
кратко описание, дейности и продължителност, бюджет, място на изпълнение, индикатори,
целеви групи, партньори и друга информация, то на основа на тези данни при съмнение за
наличие на припокриване може да се направят последващи действия за изискване на
допълнителна информация от съответния Договарящ орган, за да се установи съществува ли
вероятност от двойно финансиране.
През месец септември 2008 г. беше сключен договор с „Информационно обслужване”
АД за „Предоставяне на услуги по развитието на информационна система за управление и
наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България”, като той се
финансира в рамките на Оперативна програма „Техническа помощ”.
С оглед следене на изпълнението на ангажиментите по сключения договор беше
сформирана междуведомствена Работна група за развиване на ИСУН, включваща
представители на всички Управляващи органи, Сертифициращия орган и Одитния орган. Сред
основните задължения на работната група са да дефинира изискванията към системата и да
контролира качеството на изпълнението по отделните модули.
В периода октомври - декември 2008 г. междуведомствена Работната група одобри
разработените от изпълнителя изисквания по следните модули на ИСУН: „Управление на
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проекти”, „Финансов” и „Проверки на място и управление на нередности”. Тези модули,
обхващат като цяло процеса по изпълнение на отделните проекти, като всеки един от тях
включва възможности за въвеждане на следната информация:
- в модул „Управление на проекти”: данни относно сключен договор/ издадена заповед и
последващите им изменения (основни регистрационни данни, бюджет – разходи, приходи и
източници за финансиране, допълнителна финансова информация, план за изпълнение на
дейностите, план за външно възлагане, индикатори и участници, отчети по техническото
изпълнение на проектите, включително постигнатия напредък спрямо договорените параметри;
- в модул „Финансов”: отчети по финансово изпълнение на проектите, включително
постигнатия напредък спрямо договорените параметри;
- в модул „Проверки на място и управление на нередности”: годишните планове за
проверки на място, формулярите от проверки на място, както и всички подозрения за
нередности и идентифицирани нередности по проектите.
Приемните изпитания преди пускането в реална експлоатация на горепосочените
модули бяха проведени съответно:
- за модул „Управление на проекти” – 25.11.2008 г.;
- за модул „Финансов” и за модул „Проверки на място и управление на нередности” –
23.12.2008 г.
В края на 2008 г. започна и обсъждането на параметрите на модул „Наблюдение”, който
следва да предоставя обобщена информация, необходима за управлението, наблюдението,
оценката и контрола, следвайки изискванията и образците, заложени в националното
законодателство и регламентите за Структурните фондове и Кохезионния фонд за програмния
период 2007-2013 г., както и отчитайки някои от спецификите при изпълнението на
конкретните оперативни програми.
В допълнение, извън рамките на 2008 г., в началото на 2009 г. се предвижда да бъде
изграден интерфейсът със счетоводния софтуер SAP/R3 с оглед осигуряване на единна
информация в ИСУН, която да може да представя данни и за извършените плащания. През 2009
г. и 2010 г. усилията на изпълнителя по договора ще са насочени предимно към разширяване на
основната функционалност на ИСУН с оглед отразяване на спецификите по управлението и
изпълнението на оперативните програми, разработване и внедряване на модул за публична
информация, електронни услуги за бенефициентите и интерфейс с външни информационни
системи (системата за електронен обмен на данни между страните членки и Европейската
комисия - SFC2007, системата по Програмата за развитие на селските райони и системата по
Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство”).
Предприети мерки за мониторинг от страна на УО във връзка с изпълнение на
стартиралите операции на ОП „Конкурентоспособност” през 2008 г.
Делегирани приоритетни оси на ОП „Конкурентоспособност”:
Във връзка с изпълнението на подписаните през 2008 г. договори по трите процедури за
предоставяне на безвъзмездна финансова 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за
32

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”, BG161PO003/2.1.101/2007„Технологична модернизация в предприятията”, 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007
„Покриване на международно признати стандарти” и във връзка с това, че в условията на
договорите не са предвидени авансови и междинни плащания УО не е извършвало проверка/
верификация на документите свързани с техническото и финансовото изпълнение на
сключените договори. Предвид факта, че сключените договори през 2008 г. са по 1 и 2
приоритетна ос на ОП „Конкурентоспособност” и Договарящ орган е Междинното звено,
проверки на място са извършени от страна на Междинното звено.
Предприетите мониторингови мерки от страна на УО във връзка с изпълнение на
функциите му по контрол върху делегираните за управление от Междинното звено
приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност” през 2008 г. са:


съгласуване на всички варианти на наръчника на МЗ преди тяхното одобрение от
Ръководителя на УО;



съгласуване на оперативните ръководства за техническо и финансово изпълнение за
бенефициентите по трите процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ;



контрол върху прилагането и спазването на Процедурата за поддържане на база дани в
електронен формат за наблюдение на изпълнението на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 от страна на
Междинното звено, утвърдена със Заповед № РД-16-941/ 11.09.2008 г. на Министъра на
икономиката и енергетиката и Ръководител на УО до пълното въвеждане и
функциониране на ИСУН;



провеждане на месечни срещи за отчитане на напредъка между УО и МЗ през месец
октомври, ноември и декември, като предварително за целта се попълват месечни
справки. Месечните справки за отчитане на напредъка по ОПК за МСН представляват
обобщен преглед на броя наблюдавани договори, договорени средства,
внесени/одобрени искания за плащания ако е приложимо, внесени/одобрени промени,
възникнали проблеми, които изискват намеса за разрешаването им, крайни срокове и др.
по съответните операции на ниво приоритетни оси. В допълнение месечните справки
представят информация за физическия напредък и техническото и финансовото
съответствие на изпълнението на сключените договори с приложимото законодателство.
Неделегираните приоритетни оси на ОП „Конкурентоспособност”:

По приоритетни оси 3, 4 и 5 на ОП „Конкурентоспособност” през 2008 г. сключени
договори няма.
Изпълнението по приоритетна ос 5 през 2008 г. включва единствено случаите на
изплащане на месечните допълнителни възнаграждения съгласно ПМС №46 от 26.02.2009 г. в
размер на основната заплата за държавните служители от УО, МЗ и дирекция „Вътрешен одит”
в Министерство на икономиката и енергетиката и съответните осигурителни вноски за
държавно обществено осигуряване в т.ч. допълнително задължително пенсионно осигуряване и
здравно – осигурителни вноски за сметка на приоритетна ос 5 „Техническата помощ” на ОП
„Конкурентоспособност”, както и в случаите по чл. 35, ал. 2 от ПМС №121/31.05.2007 г.
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Със Заповед на министъра на икономиката и енергетиката и Ръководител на УО се
определя условията и реда за изплащане на тези суми, както и процедурите за верификация на
направените разходи за допълнителни възнаграждения съгласно ПМС №46 от 26.02.2009 г. и
съответните осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване в т.ч. допълнително
задължително пенсионно осигуряване и здравно – осигурителни вноски.
В тази връзка мониторинговите мерки от страна на УО включват единствено проверка/
верификация на документите, свързани с изплащането на месечните допълнителни
възнаграждения съгласно в размер на основната заплата за държавните служители от УО и МЗ
и съответните осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване в т.ч. допълнително
задължително пенсионно осигуряване и здравно – осигурителни вноски
Проверките на място в случая не са приложими.
Предприети мерки за мониторинг от Комитета 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. и
участва в процеса на нейното управление и контрол.
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
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. и са както следва:


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;



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;



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



Възлага на УО на ОП да предостави одобрените доклади на Централното
координационно звено за изпращането им до Европейската комисия



Информира се за резултатите, заключенията и препоръките от докладите по
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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 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.

В изпълнение на своите функции през 2008 год. бяха проведени две заседания на
Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност”.
На 20.05.2008 год. се проведе второто заседание на КН. На заседанието бяха
разгледани следните въпроси:


Напредък по ОП „Конкурентоспособност”, в рамките на който беше представена
информация за напредъка на изпълнението на Оперативната програма в постигането на
целите и приоритетите на ОП.



Комуникационен план на ОП „Конкурентоспособност”, представяне на получените от
ЕК бележки по проекта на КП, както и тяхното отразяване от страна на УО в текста на
Комуникационния план.



Правила за избор на представители на неправителствени организации за участие в
заседанията на Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност”, които бяха
представени от УО като резултат от работата на създадената за целта работна група и
обсъдени от членовете на КН.



Критерии за избор на проекти по схеми за безвъзмездна помощ по Приоритетна ос 2
“Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес
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среда”:
-

Операция 2.1.1 „Технологична модернизация в предприятията”

-

Операция 2.2.1 „Създаване на мрежа от организации, предоставящи консултантски и
информационни услуги за предприятията”

-

Операция 2.3.1 „Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията”

-

Операция 2.3.2 „Въвеждане на възобновими енергийни източници в предприятията”



Общи критерии за избор на проекти по Приоритетна ос 4
международните пазарни позиции на българската икономика”.

„Укрепване на

Решения, взети от Комитета за наблюдение на второто заседание:


Приема предложените Правила за избор на представители на неправителствените
организации за участие в заседанията на Комитета за наблюдение на ОП
„Конкурентоспособност”;



Дава мандат на УО да отрази забележките на ЕК по правилата за избор на представители
на НПО;



Приема критерии за избор на проекти по Приоритетна ос 2:
Операция 2.1.1. Технологична модернизация в предприятията:
- Схема за безвъзмездна помощ „Технологична модернизация в големи
предприятия”;
- Схема за безвъзмездна помощ „Технологична модернизация в малки и
средни предприятия”;
Операция 2.3.1 – Схема за безвъзмездна помощ „Въвеждане на енергоспестяващи
технологии в предприятията”;



Приема общи критерии за избор на проекти по Приоритетна ос 4 „Укрепване на
международните пазарни позиции на българската икономика”.

Критериите за избор за операция 2.2.1 и операция 2.3.2 не бяха приети от Комитета за
наблюдение поради необходимост от доработването им.
На 5.12.2008 год. се проведе третото заседание на КН. На заседанието бяха разгледани
следните въпроси:
Предложение за промяна на размера на бюджета на процедури за безвъзмездна помощ,
отворени за кандидатстване през 2007-2008 г.
Информация за напредъка по изпълнението на ОП „Конкурентоспособност”:


Анализ на процедурите за безвъзмездна финансова помощ по ОП
„Конкурентоспособност”, отворени за кандидатстване през 2007 г. („Технологична
модернизация в предприятията”, „Покриване на международно признати стандарти” и
„Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”).



Работен план за изпълнение на Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност”
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за периода 2008 – 2010 год.


Практическо ръководство за възможностите за финансиране от ЕС на изследвания и
иновации.



Общи критерии за избор на операции за безвъзмездна помощ по Приоритетна ос 1:

- Операция 1.2.1.Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативна
инфраструктура
- Операция 1.1.1. Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни
предприятия
Решения, взети от Комитета за наблюдение на третото заседание:


Приема предложението за промяна на размера на бюджета на процедури за
безвъзмездна помощ, отворени за кандидатстване през 2007 - 2008 г.



Приема Общи критерии за избор на операции за безвъзмездна помощ по Приоритетна ос
1, Операция 1.2.1.Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативна
инфраструктура - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Подкрепа за създаване на технологични паркове”



Приема Общи критерии за избор на операции за безвъзмездна помощ по Приоритетна ос
1, Операция 1.1.1. Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни
предприятия – Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие
на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни
продукти, процеси и услуги”.

През 2008 г. бяха проведени две писмени процедури за неприсъствено вземане на
решение от КН:
Писмена процедура за неприсъствено вземане на решение за одобряване на Годишния
доклад за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност” за 2007 г., проведена през месец юни
2008 год. В резултат на проведената процедура КН взе следните решения:


Одобрява Годишния доклад за изпълнение на ОП „Конкурентоспособност” за 2007
година и дава съгласието си за изпращането му на Европейската комисия.



Възлага на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност” да предостави
одобрения Годишен доклад за 2007 г. на Централното координационно звено за
изпращането му в Европейската комисия.

Писмена процедура за неприсъствено вземане на решение за промяна на критерии за
избор на проекти по операция 2.1.2. Схема за предоставяне на безвъзмездна помощ „Покриване
на международно признати стандарти”, проведена през месец септември 2008 г.
В резултат на проведената процедура, Комитетът за наблюдение взе решение за
одобряване на предложената от Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност” промяна
на критерии за избор на проекти по операция 2.1.2.
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Предприети мерки за изграждане на системата за оценка
В изпълнение на изискванията на чл. 48 (1) от Регламент № 1083/2006 Управляващият
орган изготви План за оценка на оперативната програма за програмния период 2007 – 2013 г.
Планът за оценка беше приет за сведение от Комитета за наблюдение на ОПК на
неговото заседание, проведено на 17-18 декември.2007 г.
През месец май 2008 г. е създадена Насочваща група за оценка на Националната
стратегическа референтна рамка и оперативните програми, при която водеща роля има
Централното координационно звено. Основните цели на Насочващата група са:
- Централна координация на оценката на ОП и еднопосочност на усилията в тази насока
във връзка с препоръките на ЕК и съгласно Работен документ № 5;
- Обсъждане на политиката и инициативите на ЕК по отношение на оценката на
Кохезионната политика;
- Насърчаване на вътрешен пазар за оценка, който към момента е много слабо развит;
- Обмен на добри практики между ЦКЗ и УО.
В групата участват представители на звената във всички Управляващи органи,
отговорни за оценката. В отчетния период са проведени 2 срещи (през месец май и през месец
декември), на които са обсъдени плановете за оценка на Националната стратегическа
референтна рамка и на отделните оперативни програми, и са обменени добри практики.
През 2008 г. няма стартирали оценки на ОПК.

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.
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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 физически и финансов напредък
Физически напредък
Тъй като индикаторите са обвързани с изпълнението на сключените договори по
съответните операции по приоритетната ос и във връзка с ранния етап на изпълнение на
договорите отразените стойности са нулеви. Промяната в стойности на индикатори 1, 2 и 3 пряко свързани с изпълнението на процедура “Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи
иновативни предприятия” могат да бъдат отчетени едва след като приключи изпълнението на
сключените договори и след като бъде извършено балансовото плащане. Най-рано те могат да
бъдат отразени в Годишния доклад за изпълнение 2009 г. Промяната в стойностите на
останалите показатели следва изпълнението на операциите през конкретния период.

Core indicator

Индикатори –
Ос 1
Индикатор 1
Брой подкрепени
стартиращи
иновативни
предприятия
Индикатор 2
Ниво на оцеляване
на стартиращите
иновативни
предприятия
Определение: %
активни на пазара
от подпомогнати
От тях: за мъже
От тях: за жени
Индикатор 3
Брой иновации,
въведени/готови да
бъдат въведени на
пазара
Определение:
иновации, готови да
бъдат/въведени на
пазара в резултат на
инвестиции в
подкрепени
стартиращи
предприятия

i
n
d
i
c
a
t
o
r

От тях: за мъже
От тях: за жени
Индикатор 4

Постигнат
резултат
Целева стойност,
планирана за
отчет към
средата на
периода
Базова стойност
Постигнат
резултат
Целева стойност,
планирана за
отчет към
средата на
периода

2007

2008

0

0

0

0

2009

2010

Целева стойност,
планирана за
отчет към
средата на
периода

Базова стойност
Постигнат

2012

2013

2014

2015

Общо

0
55-65

155-165

155-165

0
0

0

0

0

0
50%

Базова стойност
Постигнат
резултат

2011

70%

70%

0
0

0

0

0

0

0

0
40
От
тях
за
мъж
е:
От
тях
за
жени

120
От
тях за
мъже:
От тях
за жени

120
От
тях
за
мъж
е:
От тях
за
жени

0
0
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Брой НИРД
проекти,
подкрепени в допазарна фаза
Определение: брой
НИРД проекти в
подкрепени
предприятия
Индикатор 5
Брой НИРД
проекти,
подкрепени за
въвеждане на
пазара
Определение: брой
НИРД проекти в
подкрепени
предприятия

резултат
Целева стойност,
планирана за
отчет към
средата на
периода

Индикатор 6
Брой наети
изследователи в
предприятията
Определение: брой
висококвалифицира
ни изследователи,
научни работници и
докторанти, наети в
предприятия за
изпълнение на
НИРД проекти
Индикатор 7
Брой успешни
проекти,
подготвени от
наетия
изследователски
персонал
Определение: брой
проекти, подкрепени
по операция 1.1.3.
Индикатор 8
Брой подадени
заявки за
тьрговски марки,
дизайни, патенти и
т.н. от
подкрепените
предприятия и
изследователски
организации
Определение: брой
проекти,
подкрепени по
операция 1.1.4.
Индикатор 9
Брой
регистрирани
търговски марки,
дизайни, патенти и
т.н. от
подкрепените
предприятия и
изследователски
организации
Определение: брой
успешни проекти,
подкрепени по
операция 1.1.4.
Индикатор 10

Постигнат
резултат
Целева
стойност,
планирана за
отчет към
средата на
периода

Брой
подкрепени/създад

0

0

15-20

60-65

Базова стойност

0

Постигнат
резултат
Целева стойност,
планирана за
отчет към
средата на
периода

0

0

0

0

0

15- 20

60-70

Базова стойност

Постигнат
резултат
Целева
стойност,
планирана за
отчет към
средата на
периода

0

0

0

0

0

80

Целева
стойност,
планирана за
отчет към
средата на
периода
Базова
стойност
Постигнат
резултат
Целева
стойност,

300

300

0
0

0

0

0

0

30-40

120-150

120-150

0
0

0

0

0

0

220

Базова
стойност

Постигнат
резултат

60-70

0

Базова
стойност
Постигнат
резултат
Целева
стойност,
планирана за
отчет към
средата на
периода
Базова
стойност

60-65

220

220

0

0

0

0

0

0

40

180

180

0
0

0

0

0

0
22-27

40- 47

40-47

40
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ени центрове за
трансфер на
технологии,
технологични
инкубатори,
технологични
центрове,
технологични
паркове и други
проиновативни
посредници
Определение:
брой финансирани
проекти на
иновативни
посредници, вкл.
новосъздадени и
вече съществуващи
Core indicator
Индикатор 11
Брой предприятия,
които използват
услугите на
проиновативни
посредници.
Определение:
брой предприятия,
които използват
услуги/помещения
на подкрепените
институции
Индикатор 12
Брой подкрепени
проекти за
обновяване на
оборудването за
приложни цели в
изследователски
организации
Индикатор 13
Брой НИРД
проекти,
изпълнени с
помощта на
доставеното
оборудване за
приложни цели
Индикатор 14
Брой
институции/органи
зации, които
участват в
националната
иновационна
мрежа

планирана за
отчет към
средата на
периода

Базова
стойност

Постигнат
резултат
Целева
стойност,
планирана за
отчет към
средата на
периода

0

0

0

0

0

0

0

Базова
стойност

Постигнат
резултат
Целева
стойност,
планирана за
отчет към
средата на
периода
Базова
стойност
Постигнат
резултат
Целева
стойност,
планирана за
отчет към
средата на
периода
Базова
стойност
Постигнат
резултат
Целева
стойност,
планирана за
отчет към
средата на
периода
Базова
стойност

500-600

500-600

96 (2006)

0

0

0

0

0

20-30

65-75

65-75

0
0

0

0

0

0

210-230

70-90

210-230

0
0

0

0

0

0

40

170-200

170-200

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 ЕФРР и получаващи подкрепа по специфични алокации за
крайни региони: разбивка по оперативни разходи и инвестиции в инфраструктура
Неприложимо
Представени финансови данни за приоритетна ос 1 през 2008 г.
Финансовите показатели в таблицата отразяват напредъка в изпълнението на
Приоритетната ос по отношение на общата стойност на сключените с бенефециентите на
Процедура: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007: „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи
иновативни предприятия” договори.

Приоритетна ос 1

“Развитие на
икономика, базирана
на знанието и
иновационните
дейности”

Общ бюджет
(в евро)

Договорена
безвъзмездна
помощ
(в евро)

Извършени
плащания

съотношение на
договорената
сума спрямо
общата стойност
(%)

(a)

(b)

(c)

(b/a)

съотношение
на платената
сума спрямо
общата
стойност
(%)
(c/a)

246 500 000

1 940 453. 80

0

0.79

0

 Качествен анализ
Напредък в изпълнението на Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика основана
на знанието и иновационни дейности”
Основната цел на приоритетна ос 1 е подобряване на българската иновационна система
чрез подкрепа за иновационна дейност и подобряване на про-иновативната инфраструктура.
Специфичните цели на приоритета включват насърчаване на развойната дейност и
внедряването на иновации в предприятията, защита на индустриалната собственост на
българските предприятия и изследователски организации, и развитие на благоприятна проиновационна среда в подкрепа на бизнеса.
През 2008 г. бяха обявени следните процедури за подбор на проекти:


Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за
кандидатстване: BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за внедряване в производството на
иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”

Основната цел на процедурата е да предостави интегрирана консултантска и
инвестиционна подкрепа на българските предприятия в изпълнението на успешни проекти за
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внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и
услуги (като услугите следва да са резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с
висока добавена стойност.
-

процедурата е обявена на 10.10.2008 г.

-

краен срок за подаване на проектни предложения - 7 януари 2009 г.

-

общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата възлиза
първоначално на 28 359 535 лв. С решение на Комитета за наблюдение на
Оперативната програма, взето на трето официално заседание от 05.12.2008 г.,
общият размер на безвъзмзедната финансова помощ е увеличен на 47 917 835 лв.

През 2008 г. се изпълняваха следните операции:


Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007
BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи
иновативни предприятия

Основната цел на процедурата е подпомагане на стартиращи иновативни предприятия
посредством предоставяне на подкрепа за разработване на иновативни продукти и процеси
съобразени с техните чужди, които ще допринесат за нарастване броя на високо иновативните
вече пазарно стабилни предприятия в българската икономика.
-

процедурата е обявена на 17.10.2007 г. и е без определен срок за кандидатстване.
Проектните предложения се подават до изчерпване на обявените финансови средства.

-

към 01.07.2008 г. са получени 113 проектни предложения като общата стойност на
безвъзмездната финансова помощ на подадените проектни предложения надвишава
неколкократно определения за тази процедура бюджет. Поради това на 01.07.2008г.
временно е прекратено набирането на проектни предложения поради изчерпване на
обявените за тази процедура финансови средства.

-

общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата възлиза
първоначално на 7 823 320 лв. С решение на Комитета за наблюдение на Оперативната
програма, взето на третото си официално заседание от 05.12.2008 г., общият размер на
безвъзмзедната финансова помощ е увеличи на 16 716 772 лв.

-

приключена е оценката на етап „Административно съответствие и съответствие за
допустимост” за проектни предложения с номера от 1 до 60.

-

наети са външни оценители за извършване на техническата и финансова оценка относно
иновативността на всяко проектно предложение.

-

към месец декември 2008 г. Ръководителят на договарящия орган одобри оценителните
доклади на оценителната комисия за проектни предложения с регистрационни номера
от 1 до 30, и за тях е издадено решение за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ.

-

към месец декември 2008 г. са сключени 11 договора за безвъзмездна помощ с общ
размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 3 795 139,55 лева.

-

към месец декември 2008 г.за проектни предложения с регистрационни номера от 31 до
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40 се извършва оценка на „Документалната допустимост”, а за проектните предложения
с регистрационни номера от 41 до 60 са - техническа и финансова оценка.
През 2008 г. стартира изпълнението на първите сключени договори. Реализацията и
резултатите от основните дейности на подкрепените проекти са пряко свързани с постигане на
първата специфична цел на приоритетната ос: “Насърчаване на развойната дейност и
внедряването на иновации в предприятията”. Като логично продължение на изпълнението на
тази цел в края на 2008г. беше обявена процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.02
„Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на
иновативни услуги”.
Ефекти от изпълнението на приоритетната ос по отношение на насърчаване на
равните възможности между мъжете и жените.
Принципът на равните възможности и липсата на дискриминация е спазен и отчетен
както при програмиране, така и при изпълнение на операциите на приоритетна ос 1. Неговото
спазване е съблюдавано в процеса на разработване на критериите за избор на проекти и по
двете обявени процедури и е отчетен в процеса на тяхното оценяване. Индикатори 2 и 3
измерващи ниво на оценяване на стартиращи иновативни предприятия и брой иновации, готови
да бъдат въведени на пазара, предвиждат отчитана разпределение по пол.
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.
Неприложимо

3.1.2. Възникнали значими проблеми и предприети мерки за решаване
- 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.

По време на изпълнението на операциите на приоритетната ос възникнаха
следните проблеми:
1. Забавяне на процеса на оценка на получените проектни предложения. Основни
причини за това са:
-

голям брой получени проектни предложения;

-

представяне на непълно комплектовани проектни предложения с голям брой липсващи
документи или документи, представени във форма, различна от изискуемата,
непопълнени части от формуляра за кандидатстване и съответните приложения към тях,
несъответствия в заложените в бюджетите суми;

-

възможност оценителната комисия да изкисва допълнително непредставени документи
и/или информация от кандидатите;
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-

непредставяне от кандидатите на изисканата им допълнително информация и
разяснения в рамките на предоставените им срокове;

В резултат на гореизложеното, периодът на оценка на проектните предложения продължи
по-дълго от предвиденото, което доведе до акумулирано забавяне на целия оценителен процес.
Предприети мерки за решение на възникналите проблеми:


наемане на външни независими експерти (представители на научни организации и
ВУЗ), които да участват в процедурата по оценяване

 Подготвен е пакет от документи от Управляващия орган за обявяване на конкурс за
избор на външни експерти за участие в оценката на проектни предложения, с което да се
ускори оценителния процес и неговата ефективност.
 В Насоките за кандидатстване по обявените в края на 2008г. процедури за подбор на
проекти е заложено изрично изискването за представяне на всички приложения и/или
придружителни документи, като същите не могат да бъдат изискани или предоставени
допълнително по време на оценката и при липса или несъответствие проектното предложение
се отхвърля.

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 физически и финансов напредък
Физически напредък
Тъй като операциите по приоритетната ос са в началото на своето изпълнение
отразените стойности на съответните индикатори са нулеви. Промяната в стойности на
индикатори 1, 3, 4 и 5 са свързани с изпълнение на първите две операции и могат да бъдат
отчетени едва след като приключи изпълнението на сключените договори и след като бъде
извършено балансовото плащане. Най-рано те могат да бъдат отразени в Годишния доклад за
изпълнение 2009 г. Промяната в стойностите на останалите показатели ще следва хода на
изпълнение на другите операции.
Индикатори – Ос 2
Индикатор 1
Нарастване на производствения
капацитет в подкрепените
предприятия (%)
Да се определи: най-високото
устойчиво ниво на производство,
което може да се постигне със
сегашната продуктова спецификация
и комбинация, усилия на
работниците, съоръжения и
оборудване в подкрепените

Постигнат
резултат
Целева
стойност,
планирана
за отчет
към
средата на
периода
Базова
стойност

2007

2008

0

0

0

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Общо
0

+15%

+15%

+15%

0
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предприятия.
Индикатор 2
Дял на предприятия, които
използват общи и специализирани
консултантски услуги.
Да се определи: % на предприятия,
които използват консултантски
услуги, различни от обичайните
(счетоводни и т.н.)
Индикатор 3
Намаляване на средната възраст на
технологичното оборудване в
подкрепените предприятия.
Да се определи: годините на
производство на технологичното
оборудване.
Индикатор 4
Брой на подкрепени МСП, които
въвеждат в употреба нови
технологии/ продукти Определение:
МСП, които са кандидатствали с
проекти за въвеждане на нови
технологии – на ниво нови за
компанията
Индикатор 5
Брой сертификати въведени в
подкрепените предприятия.
Да се определи: брой сертификати,
получени от подкрепените
предприятия
Индикатор 6
Брой организации, участващи в
мрежата от организации в
подкрепа на бизнеса
Индикатор 7
Процент предприятия/
предприемачи, които използват
услуги от мрежата от организации
в подкрепа на бизнеса
Индикатор 8
Ниво на удовлетвореност на
предприятията, получили услуги
от консултантски организации
(по скала: 1- не удовлетворен; 5 –
удовлетворен)
Индикатор 9
Брой регионални бизнес
инкубатори създадени/ обновени
Индикатор 10
Дял енергия от ВЕИ спрямо
общото количество енергия,
потребявано от подкрепените
предприятия.
Определение: % енергия от ВЕИ
спрямо общо потребено количество
енергия в подкрепените предприятия
Индикатор 11
Брой енергийно ефективни

Постигнат
резултат

0

0

Целева
стойност

0

0

Базова
стойност
Постигнат
резултат
Целева
стойност

0

29.3%

35%

22% (2006)
0

0

0

0

0
35,5%

Базова
стойност
Постигнат
резултат
Целева
стойност
Базова
стойност

35%

30%

30%

45,5%
0

0

0

0

0
60

160

160

0
Постигнат
резултат
Целева
стойност
Базова
стойност
Постигнат
резултат
Целева
стойност
Базова
стойност
Постигнат
резултат
Целева
стойност
Базова
стойност
Постигнат
резултат
Целева
стойност
Базова
стойност
Постигнат
резултат
Целева
стойност
Базова
стойност
Постигнат
резултат
Целева
стойност

0

0

0

0

0
200

537

0
0

0

0

0

0
34

68

68

0
0

0

0

0

0
7%

20%

20%

0
0

0

0

0

0
3

4

4

0
0

0

0

0

0
20

60

60

0
0

0

0

0

0
5%

Базова
стойност
Постигнат
резултат
Целева

537

10%

10%

250

250

0

0

0

0

0

0
55
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технологии/процеси/решения,
въведени в подкрепените
предприятия

стойност
Базова
стойност
Постигнат
резултат
Целева
стойност
Базова
стойност

Индикатор 12
Брой клъстери – създадени/
подкрепени вече съществуващи

0
0

0

0

0

0
16

30

30

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 ЕФРР и получаващи подкрепа по специфични алокации за крайни
региони: разбивка по оперативни разходи и инвестиции в инфраструктура;
Неприложимо
Представени финансови данни за приоритетна ос 2 през 2008 г.
Финансовите показатели в таблицата отразяват напредъка в изпълнението на
приоритетната ос по отношение на общата стойност на сключените договори по процедури за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване
на международно признати стандарти” и 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична
модернизация на предприятията”.

Приоритетна ос 2

“Повишаване на
ефективността на
предприятията и развитие
на благоприятна бизнес
среда”

Общ бюджет
(в евро)

Договорена
безвъзмездна
помощ
(в евро)

Извършени
плащания

(a)

(b)

(c)

Съотношение
на
договорената
сума спрямо
общата
стойност
(%)
(b/a)

593 837 780

28 660 650,84

0

4,83 %

Съотношение
на платената
сума спрямо
общата
стойност
(%)
(c/a)

0

 Качествен анализ
През 2008 г. бяха обявени следните процедури за подбор на проекти:


Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за
кандидатстване: BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати
стандарти”

Основна цел на процедурата е да насърчи въвеждането на системи за управление на
качеството и международно признати стандарти в българските предприятия като основен
фактор за тяхното конкурентноспособно развитие.
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-

процедурата е обявена на 06.10.2008 г.
краен срок за подаване на проектни предложения - 5 януари 2009 г.

-

общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата възлиза
първоначално на 19 558 300 лв. С решение на Комитета за наблюдение на Оперативната
програма, взето на третото си официално заседание от 05.12.2008 г., общият размер на
безвъзмездната финансова помощ е увеличен на 29 337 450 лв.


Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за
кандидатстване: BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и
средни предприятия”

Основна цел на процедурата е да допринесе за повишаване на
конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез насърчаване на
инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до
професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и
услуги.
-

процедурата е обявена на 15.10.2008 г.

-

краен срок за подаване на проектни предложения - 12 януари 2009 г.

-

общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата възлиза
първоначално на 68 454 050 лв. С решение на Комитета за наблюдение на Оперативната
програма, взето на третото си официално заседание от 05.12.2008 г., общият размер на
безвъзмездната финансова помощ е увеличен на 97 791 500 лв.


Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за
кандидатстване: BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи
предприятия”

Основна цел на процедурата е оказването на подкрепа на големите предприятия в
България в постигането на технологична модернизация чрез насърчаване на инвестициите в
ново оборудване и технологии с оглед разширяване на дейността и повишаване на
конкурентоспособността им.
-

процедурата е обявена на 15.10.2008 г.

-

краен срок за подаване на проектни предложения - 12 януари 2009 г.

-

общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата възлиза
първоначално на 68 454 050 лв. С решение на Комитета за наблюдение на Оперативната
програма, взето на третото си официално заседание от 05.12.2008 г., общият размер на
безвъзмездната финансова помощ е увеличен на 97 791 500 лв.

През 2008 г. се изпълняваха следните операции:


Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати
стандарти”

Основната цел на процедурата е подобряване на международните позиции на
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българската продукция на външни пазари посредством предоставяне на специализирана
подкрепа за покриване на международно признати пазарни стандарти - планиране, провеждане
и сертифициране на международни системи за управление на качеството, въвеждане на системи
и стандарти за управление на околната среда и ИТ системи за управление в българските
предприятия.



-

процедурата е обявена на 17.10.2007 г.

-

бюджетът на процедурата възлиза на 9 779 150,00 лева.

-

в рамките на крайния срок (15.01.2008 г.) бяха получени 291 проектни
предложения.

-

общо 181 проектни предложения са одобрени за финансиране с обща сума на
безвъзмездната помощ на одобрените проекти в размер на 8 279 061.27 лв.

-

към края на 2008 г. са сключени общо 179 договора за безвъзмездна финансова
помощ на общата стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ в
размер на 8 164 036,27 лева.

-

сключените договори за безвъзмездна помощ са влезли в сила от датата на
тяхното подписване от двете страни и към настоящия момент са в процес на
изпълнение на проектните дейности. Разработено и публикувано е Оперативно
ръководство за изпълнение на договорите със съответните приложения към него.
Процедура за предоставяне
2007BG161PO003/2.1.1-01/2007
предприятията”

на безвъзмездна
„Технологична

финансова помощ:
модернизация
на

Основна цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността
на българските малки и средни предприятия чрез насърчаване на инвестициите в съвременни
технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации,
свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.
-

процедурата е обявена на 17.10.2007 г.

-

бюджетът на процедурата възлиза на 48 895 750, 00 лв.

-

в рамките на крайния срок (22.01.2008г.) бяха получени 306 проектни
предложения, 8 са получени след изтичане на крайния срок.

-

общо 131 проектни предложения са одобрени за финансиране с обща сума на
безвъзмездната помощ на одобрените проекти в размер на 48 269 039.21 лв.;
съставен е „резервен списък”, в който са включени 8 проектни предложения,
които покриват заложените в Насоките за кандидатстване изисквания, но за тях
няма наличен финансов ресурс, на общата стойност на безвъзмездната
финансова помощ 4 222 573, 53 лева.

-

до 31.12.2008 г. са подписани общо 124 договори на обща стойност на
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предоставената безвъзмездна финансова помощ 47 890 464,65 лева.
-

договорите са сключени под отлагателното условие, че влизат в сила след
представяне от страна на кандидата, в 60-дневен срок от подписването на
договора между двете страни, на документи, доказващи наличието на финансови
средства, покриващи 100% от общите допустими разходи по проекта. С оглед на
сериозните затруднения за бенефициентите при осигуряването на необходимите
им документи, доказващи наличието на финансови средства за покриване на
100% от общите допустими разходи за изпълнение на проектите, породени от
настъпилите проблеми във финансовия и банковия сектор, и поради факта, че
непосредствено преди изтичане на крайния срок за представянето им повече от
50% от сключените по процедурата договори не са влезли в сила, с Решение ОП01/10.11.2008 на Управляващия орган е дадена възможност на бенефициентите
за удължаване на срока за предоставяне на задължителните документи в срок до
31.12.2008 г.

-

до 31.12.2008 г. са влезли в сила 61 договора на обща стойност на
предоставената безвъзмездна помощ 21 460 465.27 лв.

-

влезлите в сила договори са на етап изпълнение. Разработено и публикувано е
Оперативно ръководство за изпълнение на договорите със съответните
приложения към него.

-

продължава да тече срока за представяне на необходимите документи за влизане
в сила на сключените по процедурата договори документи, доказващи наличието
на финансови средства за покриване на 100% от общите допустими разходи за
изпълнение на проектите.

Ефекти от изпълнението на приоритетната ос по отношение на насърчаване на
равните възможности между мъжете и жените.
Принципът на равнопоставеност на половете има отношение към процедурите по
операция “Технологична модернизация на предприятията” и е спазен при разработване на
критериите за оценка на проектните предложения и оценката на проектните предложения, и ще
бъде отчитан при тяхното изпълнение.
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.
Неприложимо
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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.
По време на изпълнението на операциите по приоритетна ос 2 възникнаха следните
проблеми:
1. Забавяне на процеса на оценка на получените проектни предложения. Основни причини
за това са:
-

голям брой получени проектни предложения;

-

представяне на непълно окомплектовани проектни предложения с голям брой липсващи
документи или документи, представени във форма, различна от изискуемата,
непопълнени части от формуляра за кандидатстване и съответните приложения към тях,
несъответствия в заложените в бюджетите суми;

-

възможност оценителните комисии да изкисват
документи и/или информация от кандидатите;

-

непредставяне от кандидатите на изисканата им допълнително информация и
разяснения в рамките на предоставените им срокове;

допълнително

непредставени

В резултат на гореизложеното, периодът на оценка на проектните предложения продължи
по-дълго от предвиденото, което доведе до акумулирано забавяне на целия оценителен процес.
2. Забавяне при сключването на договори за безвъзмездна финансова помощ по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007
„Технологична модернизация на предприятията”.
Основна причина за това е отлагателната клауза на чл. 2.1. от договора за безвъзмездна
помощ, съгласно която договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се
сключва под отлагателно условие, че ще влезе в сила при представяне от страна на
Бенефициента в срок не по-късно от 60 календарни дни от датата на подписване на договора от
двете страни, на следните документи:
 Договор за отпускане на целеви инвестиционен банков кредит (за изпълнението на
проекта), покриващ 100% от общите допустими разходи по проекта, съгласно чл.3.1, или
 Договор за откриване на специална банкова сметка, по която Бенефициентът е превел
сумата, възлизаща на 100% от общите допустими разходи по проекта, съгласно чл.3.1,
или
 Договор за отпускане на краткосрочен финансов лизинг (за закупуването на активи по
51

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
одобрения от договарящия орган проект) , покриващ 100% от общите допустими разходи
по проекта, съгласно чл.3.1, или
 Договор за отпускане на целеви инвестиционен банков кредит (за изпълнението на
проекта), покриващ определен % от общите допустими разходи по проекта, и/или
Договор за отпускане на краткосрочен финансов лизинг, покриващ определен % от
общите допустими разходи по проекта, и/или Договор за откриване на специална банкова
сметка, по която Бенефициентът е превел сумата, покриваща остатъка до 100% от общите
допустими разходи по проекта. Сборът от сумите по сключените договори трябва да
покрива 100% от общите допустими разходи по проекта.
3.
Невъзможност на кандидатите по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на
предприятията” да осигурят 100%-во обезпечаване на общите допустими разходи по проекта
чрез договор за банков кредит/краткосрочен финансов лизинг, покриващ 100% от общите
допустими разходи на проекта, или договор за откриване на специална банкова сметка, в която
бенефициентът се задължава да депозира 100% от сумата, покриваща общите допустими
разходи на проекта.
4.
По процедурите, обявени през 2007 г. не е предвидена възможност за авансови и
междинни плащания, а само за балансови плащания. Предвид това, както и в резултат на
финансовата и икономическата криза, голяма част от кандидатите, чиито проектни
предложения бяха одобрени за финансиране, не подписаха договори за безвъзмездна
финансова помощ, или се забавиха със стартиране на изпълнението на дейностите по
одобрените проекти.
Мерки за решение на възникналите проблеми:
 Подготвен е пакет от документи от Управляващия орган за обявяване на конкурс за
избор на външни експерти за участие в оценката на проектни предложения, с което да се
ускори оценителния процес и неговата ефективност.
 В Насоките за кандидатстване по обявените в края на 2008г. процедури за подбор на
проекти е заложено изрично изискването за представяне на всички приложения и/или
придружителни документи, като същите не могат да бъдат изискани или предоставени
допълнително по време на оценката и при липса или несъответствие проектното предложение
се отхвърля.
 Удължаване на 60-дневния срок по чл. 2.1. и чл. 2.4. от договора за безвъзмездна
помощ и по т. 5.2.2 от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация
на предприятията” до 31.12.2008 г.
 В Насоките за кандидатстване по обявените в края на 2008г. процедури за подбор на
проекти няма изискване към кандидатите за 100%-во обезпечаване на общите допустими
разходи по проекта чрез договор за банков кредит/краткосрочен финансов лизинг, покриващ
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100% от общите допустими разходи на проекта, или договор за откриване на специална
банкова сметка, в която бенефициентът се задължава да депозира 100% от сумата, покриваща
общите допустими разходи на проекта.
 В Насоките за кандидатстване по обявените в края на 2008г. процедури за подбор на
проекти е предвидена възможност е предвидена възможност за 3 варианта на плащане.
-

авансово, междинни плащания и/или балансово плащане

-

само междинни плащания и/или балансово плащане

-

балансово (окончателно) плащане.
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3.3. Приоритетна ос 3: „Финансови ресурси за развитие на предприятията”
3.3.1. Изпълнение на целевите стойности и анализ на напредъка
 Информация за физически и финансов напредък
Физически напредък
Дейностите по приоритетната ос не са стартирали и за отчетния период стойностите на
индикаторите са нулеви. Заложено е отчитане на индикаторите в средата на периода (2010 г.), в
края на периода (2013 г.) и при провеждане на последващата оценка. Отчитане на индикаторите
ще бъде направено в следващите доклади за изпълнението на ОП, когато започне изпълнението
на конкретните операции.
Индикатори –
Ос 3
Индикатор 1
Нарастване %
предприятия,
които получават
заеми
Индикатор 2
Дял на Фондове
за рисков
капитал в
източниците за
финансиране
От тях: за мъже:
От тях : зз жени

Индикатор 3
Дял на
източниците за
външно
финансиране за
инвестиционнит
е нужди на
предприятията

Постигнат
резултат
Целева
стойност
Базова
стойност
Постигнат
резултат
Целева
стойност

2007

2008

0

0

0

0

2009

2010

Целева
стойност

40%

Постигнат
резултат

Брой
инвестиционни
проекти,
подкрепени от
подпомогнатите
фондове за
рисков капитал

Целева
стойност

Индикатор 5
Брой
създадени/разви
ти финансови
инструменти

Базова
стойност
Постигнат
резултат
Целева
стойност
Базова
стойност

2013

2014

2015

Общо

43%

43%

37% (2006)
0

0

0

0

0
0.5%

0.6%

0.6%

0.4%

0

0

0

0

0
20%
(банк
и)
11%
(лизи
нг

23%
(банки)
13%
(лизинг

23%
(банки
)
13%
(лизин
г

18% (банки)
10% (лизинг)

Базова
стойност
Индикатор 4

2012

0

Базова
стойност

Постигнат
резултат

2011

0

0

0

0

0

10

20

20

0
0

0

0

0

0
5

8

8

0
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Представени финансови данни за приоритетна ос 3 през 2008 г.
Поради факта, че през 2008 г. няма обявени процедури и изпълнение по Приоритетна ос 3
стойността на финансовите показатели за договорените суми и процентносто съотношение
спрямо Общият размер на безвъзмездната помощ са нулеви.

Приоритетна ос 3

“Финансови ресурси за
развитие на
предприятията”

Общ бюджет
(в евро)

Договорена
безвъзмездна
помощ
(в евро)

Извършени
плащания

(a)

(b)

(c)

съотношение
на
договорената
сума спрямо
общата
стойност
(%)
(b/a)

200 000 000

0

0

0

съотношение
на платената
сума спрямо
общата
стойност
(%)
(c/a)

0

 Качествен анализ
Към края на 2008 г. дейностите по Приоритетна ос 3 не са стартирали.
Операциите по Приоритетна ос 3 ще се реализират чрез създаването на Холдингов фонд,
който ще се управлява от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) в съответствие с
инициативата JEREMIE. Холдинговият фонд ще се регистрира в България като Дружество със
специална цел (SPV). Предвиденият бюджет по тази приоритетна ос за срока на програмата е в
размер на общо 391 166 000 лв.
Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) и Европейски инвестиционен фонд
(ЕИФ) водят преговори в рамките на Инициативата JEREMIE на Европейската комисия от 2006
г. От началото на преговорите до момента са проведени девет кръга преговори и усилена
официална кореспонденция, като седем кръга от преговорите бяха проведени през 2008 г. Беше
постигната договореност с ЕИФ относно българската позиция, а именно да бъде регистриран
Холдингов фонд в рамките на Инициативата JEREMIE като дружество със специална цел
(ДСЦ). От началото на юни 2008 г. преговорите са фокусирани върху разработването на
Рамково споразумение, Финансиращо споразумение и Писмо за разходите. По време на
преговорите между екипа на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност” и
представители на ЕИФ за осъществяване на инициативата JEREMIE, както и чрез
непрекъснатия обмен на писмени становища по официалните документи беше достигнато до
взаимноприемливи формулировки по съдържанието на споразуменията, включващи:


прецизиране на терминологията във връзка с уредбата в споразуменията на
механизмите за осигуряване на съответствие с изискванията относно държавните
помощи;



прецизиране на терминологията във връзка със засилване на гаранциите за
изпълнение на договора, което включва въвеждане на допълнителни задължения за
ЕИФ за изпълнение на възложеното по официалните споразумения „с грижата на
добрия търговец” и в съответствие с всички документи на холдинговата структура на
инициативата JEREMIE;
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по-ясни формулировки на текстове, свързани с договорната отговорност на страните;
прецизиране на основанията за прекратяване на споразуменията по вина на
Република България;



ясно дефиниране на форсмажорни обстоятелства;



поемане на ангажимент от страна на ЕИФ за доразработване на приложенията към
споразуменията;



предоставяне на обосновка на разходите за квалифициран персонал, съгласно
изискванията на Управляващия орган.

На последния кръг преговори между МИЕ и ЕИФ, проведен на 16 декември 2008 г. в
София, беше постигнато взаимно приемливо решение относно модела и цената на изпълнение
на Инициативата JEREMIE в България до 2015 г. От страна на ЕИФ бяха поети ангажименти за
отразяване на договореното в текстовете на Рамковото и Финансиращото споразумения във
възможно най-кратък срок с оглед своевременното им подписване. Към настоящия момент,
обаче няма предоставени документи, както и краен срок с който ЕИФ да се ангажира да ги
предостави за становище на МИЕ.
Ефекти от изпълнението на приоритетната ос по отношение на насърчаване на
равните възможности между мъжете и жените.
Принципът на равнопоставеност е обект на мониторинг и оценка на ниво приоритетна
ос и при изпълнението на инициативата JEREMIE. Отчитането се осъществява посредством
индикатори за изпълнение, определени на съответното ниво от оперативната програма, като се
вземат под внимание специфичните характеристики на ОП „Конкурентоспособност” и
приоритетната ос.
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.
Неприложимо

3.3.2. Възникнали значими проблеми и предприети мерки за решаването
им
За отчетния период не са идентифицирани значими проблеми. С оглед постигането на
приемливи за България формулировки по съдържанието на споразуменията с ЕИФ и
необходимостта на по-дълъг период от време ЕИФ за изразяване на становище и финализиране
на тестовете на основните документи, преговорите продължиха по-дълго от предвиденото
време.
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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 физически и финансов напредък
Физически напредък
Изпълнението на операциите по приоритетната ос не е стартирало и за отчетния период
стойностите на индикаторите са нулеви. Заложено е отчитане на индикаторите в средата на
периода (2010 г.), в края на периода (2013 г. ) и при провеждане на последващата оценка.
Отчитане на индикаторите по Приоритетна ос 4 ще бъде направено в следващите доклади за
изпълнението на ОП следвайки хода на изпълнение на операциите.
Индикатори – Ос
4
Индикатор 1
Брой изпълнени
инвестиционни
проекти в целеви
сектори

Индикатор 2
Брой услуги,
предоставени на
инвеститори

Индикатор 3
Брой запитвания
от потенциални
инвеститори в
целеви сектори

Постигнат
резултат
Целева
стойност
Базова
стойност
Постигнат
резултат
Целева
стойност

2007

2008

0

0

0

0

2009

2010

0
0

0

Целева
стойност

0

0

20

Постигнат
резултат

Брой експортно
ориентирани
предприятия,
регистрирани в
базите данни на
ИАНМСП

Целева
стойност

9

30

После
дваща
оценк
а

12

После
дваща
оценк
а

30

12

0

90

150

После
дваща
оценк
а

150

25
0

0

0

0

0

180%

Базова
стойност

Базова

Общо

0

Базова
стойност

Индикатор 5

2015

5

0

Целева
стойност

2014

0

0

Увеличение на
броя на хората,
които използват
интернет
страницата на
ИАНМСП

2013

4

Постигнат
резултат

Постигнат
резултат

2012

0

Базова
стойност

Индикатор 4

2011

300%

После
дваща
оценк
а

300%

100%
0

0

0

0

0

150%

250%

После
дваща
оценк
а

0

100%
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Индикатор 6
Обем на износа в
подкрепените
предприятия

стойност
Постигнат
резултат
Целева
стойност

0
0

0
0

14%

Базова
стойност
Постигнат
резултат

Целева
стойност

0

0

Запознатост с
хармонизираното
техническо
законодателство и
услуги по
националната
инфраструктура по
качество

Индикатор 9
Брой
промоционални
събития за
насърчаване
оценка на
съответствието,
сертифицирането
и качеството на
продуктите

Индикатор 10

0

0

В
Бълг
ария
–
45.3
%
В
чужб
ина –
18.0
%

Брой подкрепени
лаборатории

Индикатор 11
Брой нови или
подобрени услуги
за бизнеса,
предоставени от
организациите по
националната
инфраструктура
по качество

0

0

Целева
стойност

0

0

После
дваща
оценк
а

В
Бълга
рия –
50.3 %

В
чужб
ина –
20.6
%

0

18%

Базова
стойност

25%

После
дваща
оценк
а

25%

14.6 %

Постигнат
резултат

0

0

Целева
стойност

0

0

0

20

Базова
стойност

40

После
дваща
оценк
а

40

0
0

0

0

0

0
7

15

15

0

Постигнат
резултат

0

0

Целева
стойност

0

0

Базова
стойност

В
Бълг
ария
–
50.3
%
В
чужб
ина –
20.6
%
0

Постигнат
резултат

Постигнат
резултат
Целева
стойност
Базова
стойност

18%

0

Базова
стойност
Индикатор 8

18%
0

Индикатор 7
Брой
предприятия,
участващи в
промоционални
проекти

0
После
дваща
оценк
а

0

6

12

12

0
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Представени финансови данни за приоритетна ос 4 през 2008 г.
В края на 2008 г. е обявена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ
по Приоритетна ос 4, изпълнението, на които не е стартирало затова стойността на финансовите
показатели за договорените суми и процентното съотношение спрямо Общият размер на
безвъзмездната помощ са нулеви.
Приоритетна ос 4

“Укрепване на
международните
пазарни позиции на
българската икономика”

Извършени
плащания

Общ бюджет
(в евро)

Договорена
безвъзмездна
помощ
(в евро)

(a)

(b)

(c)

съотношение
на
договорената
сума спрямо
общата
стойност
(%)
(b/a)

87 011 870

0

0

0

съотношение
на платената
сума спрямо
общата
стойност
(%)

0

(c/a)
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 Качествен анализ
В края на Управляващият орган на ОП “Конкурентоспособност” обяви процедура на
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като публикува Изисквания за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на
международните пазарни позиции на българската икономика” и пакет документи - приложения
към Изискванията за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както следва:




BG161PO003-4.1-Популяризиране на предимствата за инвестиране в България
BG161PO003-4.2-Подкрепа за успешното представяне на българските
предприятия на международните пазари
BG161PO003-4.3-Подобряване на националната инфраструктура по качеството

Основната цел на Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на
българската икономика” е да се подобри качеството и количеството на услугите за бизнеса в
агенциите за инвестиции, насърчаване на износа и от националната инфраструктура по
качество. Приоритетната ос цели промоция на предимствата на България като инвестиционна
дестинация, насърчаване на интернационализацията на българските предприятия, както и
подобряване на националната инфраструктура по качество.
Специфичните цели на Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни
позиции на българската икономика” отговарят на трите области на въздействие в приоритета и
са както следва:


Увеличаване на обема привлечени инвестиции и икономическия ефект от тях



Улесняване достъпа до външни пазари на българските предприятия чрез цялостни
услуги за предприятията и актуална информация за износа



Осигуряване на съответствие на българските продукти с международните стандарти за
качество
Обявения краен срок за подаване на проектни предложения е 04.03.2009 г.

Ефекти от изпълнението на приоритетната ос по отношение на насърчаване на
равните възможности между мъжете и жените.
Неприложимо
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.
Неприложимо
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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 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.
През отчетния период не са установени значими проблеми при изпълнението на
съответната операция.

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).

Неприложимо.

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

Неприложимо.
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6. ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
През 2008 г. Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност” разработи Вътрешни
правила за провеждане на процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на ОП „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007 – 2013. Вътрешните правила са утвърдени със заповед № РД16-716/03.07.2008 г. на министъра на икономиката и енергетиката и Ръководител на УО (изм. и
доп. със Заповед №РД-16-1176/07.11.2008г.).
Разработени бяха и Изисквания за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на ОП „Конкурентоспособност” и са
утвърдени със заповед № РД-16-877/25.08.2008 г. на министъра на икономиката и енергетиката
и Ръководител на УО. Изискванията са разработени на база на гласуваните от Комитета за
наблюдение на ОП „Конкурентоспособност” критерии за избор на проекти по приоритетна ос 5
„Техническа помощ”.
Към 7 ноември 2008 г. по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” са издадени две
Заповеди на обща стойност 3 356 746, 31 лв., както следва:


BG161PO003-5.0.01-00001-C0001 - Заповед РД -16-1177/07.11.2008 на министъра на
икономиката и енергетиката и ръководител на УО за изплащане на допълнителни
възнаграждения в размер на основната месечна заплата на служителите в дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност” и дирекция „Вътрешен одит”, считано
от 01.09.2008 г. до 31.12.2009 г. с обща стойност на безвъзмездната помощ
1 152 511,74 лв.



BG 161PO003-5.0.01-0002-C0001 - Заповед РД -16-1178/07.11.2008 на министъра на
икономиката и енергетиката и ръководител на УО за изплащане на допълнителни
възнаграждения в размер на основната месечна заплата на служителите, изпълняващи
функции по управление на средствата считано от Структурните фондове на ЕС в
ИАНМСП , в качеството й на Междинно звено на оперативната програма от 01.09.2008
г. до 31.12.2009 г. с обща стойност на безвъзмездната помощ 2 204 234,57 лв.

Представени финансови данни за приоритетна ос 5 през 2008 г.
Финансовите показатели в таблицата отразяват напредъка в изпълнението на
Приоритетна ос 5 по отношение на общата стойност на двете заповеди за изплащане на
допълнителни възнаграждения в размер на основната месечна заплата на служителите,
изпълняващи функции по управление на средствата от Структурните фондове на ЕС в УО и
МЗ
Приоритетна ос 5

“Техническа
помощ”

Общ бюджет
(в евро)

Договорена
безвъзмездна
помощ
(в евро)

(a)
34 865 901

(b)
1 716 303.45

Извършени
плащания

съотношение на
договорената
сума спрямо
общата стойност
(%)

(c)
88 353.72

(b/a)
4.92

съотношение
на платената
сума спрямо
общата
стойност
(%)
(c/a)
0.25
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Индикатори под формата на таблици съгласно т. 3 от доклада по Приоритетна ос 5
„Техническа помощ”
Индикатори Приоритетна
ос 5
Постигнат
резултат

2007

2008

0

0

Индикатор 1
Направени
оценки на ОП

Индикатор 2

2009

2010

1
външ
на
2
вътре
шни

2011

2012

2013

1
външна
4
вътрешн
и

2014

2015

Общо

1
външ
на
4
вътре
шни

Целева
стойност

0

0

Базова
стойност

0

0

0

1
национа
лна
кампани
я и 60
участия
в
информа
ционни
събития

1
нацио
нална
кампа
ния с
14
участ
ия в
инфо
рмац
ионн
и
събит
ия

2
нацио
нална
кампа
ния с
74
участ
ия в
инфо
рмац
ионн
и
събит
ия

0

0

0

1

Постигнат
резултат

Брой изнесени
информационн
и кампании

Целева
стойност
Базова
стойност

19

45

45
0
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7. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
7.1. Изготвяне и одобрение на Комуникационен план на Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013 г. от Европейската Комисия
Комуникационният план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013 г. е изготвен от дирекция "Европейски фондове за
конкурентоспособност" в Министерство на икономиката и енергетиката – Управляващ орган на
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 20072013 г. в изпълнение на задължението му съгласно чл. 69 от Регламента на Съвета (ЕО) №
1083/2006 г. да осигури информация и публичност по всички приоритетни оси и операции на
оперативната програма за широката общественост и за потенциалните бенефициенти.
Проектът на комуникационния план е одобрен от Комитета за наблюдение на
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 20072013 г. през месец януари 2008 г. и е изпратен в Европейската комисия на 4 февруари 2008 г.
Одобрен е от Европейската комисия на 25.07.2008 г. и веднага след това Управляващият орган
на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
2007-2013 г. предприе мерки за осъществяване на целите и задачите, заложени в него.
Комуникационният план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007 - 2013 е насочен към три основни целеви групи:
I. Потенциални бенефициенти:


Микро, малки, средни предприятия (както съществуващи, така и стартиращи фирми) и
големи предприятия, които фокусират дейността си в някоя от следните сфери:


развитие на иновациите;



производствен сектор;



сектор на услугите;

-

Обществени и частни организации, които фокусират дейността си в някое от
следните направления:

-

създаване и управление на центрове за технологично подпомагане на бизнеса;

-

стандартизиране, сертифициране и изпитване.



Неправителствени организации, които подпомагат дейността на бизнеса (например: бизнес
инкубатори, бизнес сдружения и асоциации);



Бизнес и браншови организации;



Образователни институции, изследователски организации, научни звена;



Гаранционни фондове, фондове за рисков капитал и за микрокредитиране;



Консултантски организации.
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II. Външни публики:


Средства за масово осведомяване – национални и регионални, специализирани;



Лидери на обществено мнение – журналисти, експерти, икономисти, политици;



Широка общественост.

III. Вътрешни публики:


Служители на Министерство на икономиката и енергетиката и други министерства
,свързани с програмата;



Служители на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия (ИАНМСП);



Служители на държавните агенции, изпълнители по Програмата;



Служители на регионалните офиси на агенциите;



Комитет за наблюдение на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007 – 2013 г.

Като инструмент за изпълнение на целите на Националната комуникационна стратегия
на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР), Комуникационният план на
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 20072013 г. и предвидените в него мерки се базират на основните принципи на Националната
комуникационна стратегия на НСРР - информативност, позитивност, гъвкавост, адаптивност,
единство и координираност, синхрон с цялостната правителствена политика по отношение на
Общността, както и с изискванията на чл. 2 на Регламент (ЕО) 1828/2006 на Комисията от 8
декември 2006 г.
Целите и задачите на Комуникационния план са следните:


Информиране на потенциалните бенефициенти за целите, обхвата и финансовите
възможности, критериите за допустимост на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013;



Привличане и задържане на вниманието на потенциалните бенефициенти и
повишаване на нагласата им за кандидатстване с проекти по програмата;



Стимулиране на активността и инициативата от страна на потенциалните
бенефициенти за участие с проектни предложения в Оперативната програма;



Запознаване на бенефициентите с техните отговорности при изпълнението на
дейностите по Оперативната програма, както и със задълженията им за
предоставяне на информация и публичност, които трябва да съпътстват
изпълнението на техните проекти;



Гарантиране на прозрачност в процеса на усвояване на средствата от
Оперативната програма;



Запознаване на широката общественост с целите, обхвата и резултатите от
Оперативната програма;
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Повишаване на познанието на широката общественост по отношение на
положителната роля на европейското финансиране и развитието на българската
икономика;



Информиране, образоване и повишаване на квалификацията на служителите от
държавната администрация, свързани с реализирането на Оперативната
програма;



Информиране на потенциалните бенефициенти за добри практики, технологии и
иновации с голяма икономическа ефективност;



Информиране на потенциални бенефициенти за процедурата по кандидатстване и
оценка на проектите – особености, срокове, критерии за оценка и др.

Индикативната сума, определена за дейностите по информираност и популяризиране на
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 20072013 г., е 0.5% от общия бюджет на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. за периода 2007-2013 г. и
възлиза на 5 812 161.59 евро. При определяне на годишното разпределение на средствата,
Управляващия орган е отчел по-належащите информационни потребности, характеризиращи
първоначалните фази на комуникацията за Оперативната програма и поради това около 53.6%
от наличния бюджет ще бъде предназначен за първите четири години на комуникационни
дейности (2007-2010 г., начална интензивна фаза).

7.2. Дейности по изпълнението на Комуникационния план на Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013 г. през 2008 г.
На 01.08.2008 г. в изпълнение на глава IIра и глава VIIIма на Комуникационния план (в
частта си „Отговорности на служителя по комуникации”) е назначен предвидения в
Комуникационния план комуникационен експерт. Веднага след встъпване в длъжност той
започва активно да участва в срещите на мрежите на комуникационните експерти - Националната
мрежа на служителите по публичност и информираност, както и във втората среща на европейско
равнище на мрежата ИНФОРМ в Брюксел. Целта на участието в тези мрежи е обмена на идеи и
опит за мерки и методи на най-ефективно осъществяване на целите на Комуникационния план на
Оперативната програма.
През втората половина на 2008 г. са реализирани следните дейности в съответствие със
заложените информационни и комуникационни средства в глава VI. „Информационна и
комуникационна стратегия” на Комуникационния план:

Издаване и разпространение на печатни информационни материали
През месец август 2008 г. започва подготовка на издаването на печатни информационни
и рекламни материали за Оперативната програма и новите процедури за конкурентен подбор на
проекти с определен срок за кандидатстване. Материалите са подготвени преди провеждането
на първия за Оперативната програма семинар – среща с ресорни журналисти от водещи
национални медии. В резултат са издадени 5000 информационни брошури, от които 3500 са
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раздадени на последвалите събития.
За да бъдат улеснени кандидатите по Оперативната програма при избягването и
отстраняването на някои често допускани грешки при подготовката на проектни предложения в
Междинното звено на Оперативната програма започна разработването на „Наръчник за найчесто допусканите грешки при кандидатстване по Приоритетна ос 1 и 2 на Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.”

Интернет
страница
на
Оперативна
програма
„Развитие
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

на

Както става ясно от проведеното в края на 2006 г. социологическо проучване, един от
основните източници на информация за потенциалните бенефициенти на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. е нейната
интернет страница. Затова един от приоритетите по изпълнение на Комуникационния план е да
се постигне в максимална степен общата цел на интернет страницата на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.
(www.opcompetitiveness.bg), която е да се осигури на заинтересованите потребители пълна,
съдържателна, актуална, точна и разбираема информация, насочена към нуждите им, с лесна и
бърза навигация на страницата.
В съответствие с изпълнението на мерките за прозрачност на информацията при
управлението на средствата от Европейския съюз, както и с резултатите и заключенията на
Междуведомствената работна група за повишаване на прозрачността и унифициране на
интернет сайтовете на Оперативните програми, под ръководството на екипа на заместник
министър-председателя, отговарящ за организацията и координацията при управлението на
средствата от фондовете на ЕС, в която експерт от Управляващия орган редовно участва, се
предприеха стъпки към редактиране и подобряване на съществуващата интернет страница на
Оперативната програма, с цел повишаване на прозрачността и улесняване достъпа до
информация от страна на потребителите на интернет сайта. Изготвен е списък с мерки, който е
осъществен от ИТ експерт на Оперативната програма. Сред тях най-съществените са:
 Актуализирана е английската версия на интернет страницата, като всички събития и
новини са преведени и публикувани на английски език за целите на осигуряване на
информация и публичност на чуждестранните инвеститори и други заинтересовани лица.
 На сайта на Оперативната програма www.opcompetitiveness.bg в секция „Изпълнение
на ОП „Конкурентоспособност”, в рубриката „Информация за сключени договори по
процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОП "Конкурентоспособност" са
публикувани пълни списъци на бенефициенти, с които са били сключени договори за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по първите обявени процедури за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., а именно: „Технологична
модернизация в предприятията" (2007BG161PO003/2.1.1-01/2007), „Покриване на
международно признати стандарти" (2007BG161PO003/2.1.2-01/2007) и „Подкрепа за
създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” (2007BG161PO003/1.1.101/2007).
67

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

 Поради недобро формулиране на някой рубрики при първоначалния замисъл на
страницата на Оперативната програма - www.opcompetitiveness.bg, се наложи промяна на
наименованието на секция „Структурни фондове на ЕС”, което за по-голяма яснота се
преименува на „Нормативна база”, така че всеки потребител да подразбира съдържанието на
секцията. В същия раздел „Нормативна база” са обособени две подсекции – „Регламенти на
ЕС” и „Българско законодателство”.
 Терминологичният тълковен речник на български език е обновен с допълнителни
термини, които отговарят по-пълно на нуждата на потребителите от тълкуване на материята на
Оперативна програма „Конкурентоспособност”.
 Възможността за получаване на отговор на интернет страницата на конкретни въпроси
е осъществена като реализация на стратегическия подход на Комуникационния план за
постоянна обратна връзка с целевите групи за сверяване на нуждите от информация на
целевите групи. В резултат на това през 2008 г. на сайта на Оперативната програма са
консултирани 277 заинтересовани лица, които са получили отговор на зададените от тях
въпроси.
 Други спешно необходими промени се нуждаят от съдействието на външен
консултант и изпълнител. Изборът на такъв бе заложен в работната програма за 2009 г.

Комуникационни и информационни събития
Пресконференция в Министерството на икономиката и енергетиката
На 08.08.2008 г. в Министерството на икономиката и енергетиката се проведе
пресконференция, на която министърът на икономиката и енергетиката и Ръководител на
Управляващия орган, г-н Петър Димитров, и директора на дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност” и Заместник-Ръководител на Управляващия орган, г-жа Ивет
Жаблянова, представиха пред журналисти напредъка по Оперативната програма до дадения
момент.
Ден на отворените врати
На 15.10.2008 по инициатива на заместник министър-председателя, отговарящ за
организацията и координацията при управлението на средствата от фондовете на ЕС, г-жа
Меглена Плугчиева, в Министерството на икономиката и енергетиката се проведе първия „Ден
на отворените врати”. Официално събитието се откри от министъра на икономиката и
енергетиката и Ръководител на Управляващия орган, г-н Петър Димитров, който направи
кратко представяне на постигнатите успехи по осъществяване на Оперативната програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.” и обяви
откриването на две нови процедури за конкурентен подбор на проекти с краен срок за набиране
на проектни предложения 12.01.2009 г. Това са BG161PO003-2.1.04 “Технологична
модернизация в малки и средни предприятия” и BG161PO003-2.1.05 „Технологична
модернизация в големи предприятия”. Заедно с процедурите за подбор на проекти
BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти,
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процеси и предоставяне на иновативни услуги” и BG161PO003-2.1.03 „Покриване на
международно признати стандарти” броят на новооткритите процедури за конкурентен подбор
на проекти през месец октомври стана четири и министър Димитров отправи покана за участие
в стартиращата на 16.10.2008 г. информационната кампания по тяхното представяне в 14 града
на страната.
В рамките на деня в Министерството на икономиката и енергетиката се проведоха общо
четири срещи. На тях директорът на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”
и Заместник-Ръководител на Управляващия орган, г-жа Ивет Жаблянова, заедно с екип от
експерти от Управляващия орган и от Междинното звено на оперативната програма,
представиха съдържанието на новооткритите четири процедури за конкурентен подбор на
проектни предложения. В изложенията си те наблегнаха на направените промени, които водят
до увеличаване кръга на потенциалните бенефициенти, като в същото време отправиха призив
към кандидатстващите да се придържат стриктно към формалните изисквания, представени в
насоките за кандидатстване публикувани на интернет сайта на Управляващия орган
www.opcompetitiveness.bg и на Междинното звено www.ibsme.org. В края на всяка среща бе
проведена сесия въпроси и отговори.

Информационна кампания

В изпълнение на принципите, заложени в глава VI „Информационна и комуникационна
стратегия” на Комуникационния план на 16.10.2008 г. в град Враца стартира мащабна
информационната кампания по разясняване на съдържанието и начините на
кандидатстване по обявените четири нови процедури за подбор на проекти, а именно:


Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за внедряване в
производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”;



Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки
и средни предприятия”;



Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в
големи предприятия”;



Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно
признати стандарти”.

Кампанията включи общо 14 инфо-дни в 14 града (Враца, Плевен, Варна, Търговище,
Русе, Велико Търново, Бургас, Сливен, Стара Загора, Хасково, Пловдив, Сандански,
Благоевград и София) и отбеляза голям интерес от страна на потенциалните бенефициенти и
представители на регионалната преса (участие взеха общо 1673 заинтересовани лица). Лектори
на информационните дни бяха експерти от Управляващия орган на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. – Дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерството на икономиката и
енергетиката, и експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия, която е Междинно звено на Оперативната програма. В табличен вид са
представени датите и градовете, в които бяха проведени информационни дни, както и броя на
взелите в тях участие потенциални бенефициенти и заинтересовани лица.
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Таблица:
Информационни
дни
на
Оперативна
програма
конкурентоспособността на българската икономика” през 2008 г.

„Развитие

№

Дата

Град

Общ брой
посетители

от тях
жени

от тях
мъже

1

16.10.08 – четвъртък

Враца

78

46

32

2

17.10.08 – петък

Плевен

100

48

52

3

20.10.08 – понеделник

Варна

164

94

70

4

21.10.08 – вторник

Търговище

73

32

41

5

22.10.08 – сряда

Русе

106

48

58

6

23.10.08 – четвъртък

Велико Търново

81

41

40

7

27.10. 08- понеделник

Бургас

83

43

40

8

28.10.08 – вторник

Сливен

94

37

57

9

29.10.08 – сряда

Стара Загора

108

66

42

10

30.10.08 – четвъртък

Хасково

54

20

34

11

31.10.08 - петък

Пловдив

180

86

94

12

04.11.08 – вторник

Сандански

45

20

25

13

05.11.08 – сряда

Благоевград

57

30

27

14

07.11.08 – петък

София

450

211

239

1673

822

851

ОБЩО

на

Проведената в периода 16.10. – 07.11.2008 г. мащабна Национална информационна
кампания на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013 г. протече изключително успешно и достигна директно приблизително
1700 потенциални бенефициента, консултанти и други заинтересовани лица на национално и на
регионално ниво. Впечатление прави, че между посетителите регистрирани в присъствените
списъци делът на мъжете и жените е почти равен (виж таблицата по-горе).
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Голямо
събитие
на
Оперативна
програма
„Развитие
конкурентоспособността на българската икономика” за 2008 г.

на

На 7.11.2008 г. в зала № 11 на НДК се проведе информационния ден за град София и
Голямото събитие за 2008 г. на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013 г. При изключително голям интерес на медиите, в
присъствието на над 450 потенциални бенефициенти, консултанти и журналисти, събитието се
откри от Министър Димитров. Приветствено слово изнесе и специалния гост от дирекция
„Регионална политика” на Европейската Комисия, г-н Атанасиос Софос. След презентациите на
експертите, които продължиха повече от час и в съответствие със стратегическия подход за
диалогичност и обратна връзка с целевите групи в глава VI на Комуникационния план,
потенциалните бенефициенти задаваха своите въпроси, на които получиха изчерпателни
отговори.

Обучение на целевите групи на Комуникационния план
Обучения за бизнеса
Подготовка, координиране, провеждане и отчитане на 18 практически семинара –
обучения за бизнеса в рамките на Проект по програма ФАР на ЕС „Техническа помощ за
изграждане на капацитет и разработване на проекти, съфинансирани от Европейския фонд за
регионално развитие” съвместно с Управляващия орган на оперативната програма – Дирекция
ЕФК в Министерство на икономиката и енергетиката:


12 практически обучения за бизнеса на тема „Как да разбираме по-добре и да се
ориентираме в основните документи за кандидатстване по Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. се
организираха и проведоха в 11 града на страната в периода 02.09 – 25.11.2008 г.;



6 практически семинара на тема „Възможностите за развитие и управление на
технологични паркове и бизнес инкубатори в рамките на Област на въздействие 1.2.
„Подобряване на про-иновативната инфраструктура” на
Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. се
организираха и проведоха в 6 града на страната в периода 04.11 – 14.11.2008 г.

Обучения на експерти от Управляващия орган


Експерти от Управляващия орган взеха участие в организираната от Европейската
Академия за Данъци, Икономика и Право конференция на тема „Изпълнение на
комуникационни планове за Европейските фондове”. Тя се проведе на 02-04.09.2008 г. в гр.
Берлин и в нея участие взеха 45 участника от страни-членки на ЕС, които включваха
представители на публични институции, отговорни за управлението на Структурните
фондове на ЕС.



На 11 и 12 декември 2008 г. в град Маастрихт, Холандия, Европейския институт по
публична администрация проведе тясно специализирано обучение за квалификация на
комуникационни експерти. В него участие взе комуникационния експерт на Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. В
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рамките на обучението бяха включени въпроси, свързани с разработването и изпълнението
на комуникационните планове на програми, финансирани от Структурните и Кохезионния
фонд на ЕС, теоретични и практически напътствия за организиране на пресконференции,
комуникационни кампании и други дейности, които са част от изпълнение на
Комуникационния план на Оперативната ни програма, както и представяне на практическия
опит на страни членки на ЕС в тази област. Курсът се проведе на 11 и 12 декември 2008 г. в
град Маастрихт, Холандия.

Медийна комуникация
На 15. 09. 2008 г. се проведе първия за Оперативната програма семинар – среща с
ресорни журналисти от водещи национални медии. Мероприятието се проведе в хотел Шератон
със съдействието на експерти от Euroconsultants S.A., работещи по проект, финансиран от
Европейския съюз „Техническа помощ за изграждане на капацитет и разработване на проекти,
съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие”. На срещата – семинар
журналистите бяха запознати с дейността на дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност”, теми и въпроси свързани с развитието и реализирането на Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.
Представители на Управляващия орган и на Междинното звено на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
2007-2013 г. –
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия бяха на
разположение на журналистите за отговори на въпроси и участие в дискусии с участниците в
семинара.
Министърът на икономиката и енегетиката г-н Петър Димитров в качеството си на
Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. взе участие в следните радио
и телевизионни програми:


БНР, програма "Хоризонт", "Преди всички", 23 октомври 2008 г.



Нова телевизия, "Здравей България", 10 декември 2008 г.

Планиране и подготовка на комуникационните и информационни
дейности за 2009 г. по Комуникационния план на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 20072013 г.
Преди провеждането на третата редовна среща на Комитета за наблюдение,
комуникационният експерт на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” изготви индикативна годишна работна програма за периода 2009 2010 г., която беше представена за обсъждане, мнения и предложения на сесията на Комитета за
наблюдение на 05.12.2008 г. в гр. Coфия.

Обявяване на две обществени поръчки за избор на външни изпълнители за
извършване на дейности по Комуникационния план
В края на месец декември 2008 г. са обявени две обществени поръчки, за избор на
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изпълнители по които да реализират дейностите, предвидени в Комуникационни план, както
следва:


Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:
„Разработване на графична концепция и изработка на печатни информационни материали,
свързани с Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013”



Открита процедура за сключване на рамково споразумение с трима изпълнители с предмет:
„Осъществяване на дейности за комуникация и публичност по Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”.

8. ОДИТ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА УПРАВЛЯВАЩИЯ
ОРГАН И НА МЕЖДИННОТО ЗВЕНО
Одитът за оценка на съответствието по отношение на описанието на Системите за
управление и контрол (СУК) на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013 г., беше извършен от "Грант Торнтон" ООД, съгласно
изискванията на договор № ДОГ-315/23.06.2008 г. с Министерство на финансите. Възложител
на ангажимента е Министерство на финансите, а работата от името на възложителя се приема
от дирекция „Одит на средствата от Европейския съюз” (ОСЕС) в Министерство на финансите.
Дирекция ОСЕС е орган за оценка на съответствието, определен с решение на МС №33 от
17.08.2006 г.
Одитният ангажимент на „Грант Торнтон” ООД бе проведен в периода 23.06.2008 г. до
25.07.2008 г. като основно засегна дейността на дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност” – Управляващ орган по Оперативна програма Конкурентоспособност и
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено
по оперативната програма. Одитът беше извършен в съответствие с изготвените от
Европейската комисия „Насоки за извършване на оценката на съответствието” и одобрения от
Европейската комисия образец на контролен лист за оценка на съответствието, както и
съобразно с разпоредбите на чл.71 във връзка с чл.58-62 от Регламент 1083/2006 г. и чл.25 от
Регламент 1828/2006 г. С цел по-детайлна оценка на съответствието на СУК одитиращият екип
създаде допълнително контролни листа за проверка на:


Процедурите за подбор на проекти и оценка на риска;



Дейността на звено „Вътрешен одит”;



Ресурсната обезпеченост (помещения, техническо и нетехническо оборудване);



Сигурност на информационните системи;



Счетоводна система и процедури за възстановяване на средства при УО и МЗ;



Система за публичност и информация.

Външната одиторска компания „Грант Торнтон” ООД приключи своя ангажимент,
осъществен в рамките на протичащата оценка на съответствието на СУК по ОП
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МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
Конкурентоспособност, която оценка се извършваше от дирекция ОСЕС към Министерство на
финансите, като резултатите от проверката бяха отразени в предварителен одитен доклад.
Направените констатации в предварителния одитен доклад бяха отразени в изготвения
от УО План за действие, като бяха набелязани мерките, които следва да бъдат предприети,
срока им за изпълнение и отговорните лица. Всяка една от направените препоръки е изпълнена
в указания срок с изключение на тези, касаещи Информационната система за управление и
наблюдение (ИСУН) – те не са били в правомощията на УО.
Въз основа на представения предварителен доклад от „Грант Торнтон” ООД дирекция
„Одит на средствата от Европейския съюз” в Министерство на финансите (Изпълнителна
агенция „Одит на средствата от ЕС" към министъра на финансите, ПМС № 305/11.12.2008 г.) е
изпратила описанието на Системите за управление и контрол на Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 придружено с
Докладът от оценката на съответствието на 26 септември 2008 г. в Европейската комисия. Това
е първата оценка на съответствието по отношение на описанието на Системите за управление и
контрол на оперативната програма, изпратена в Европейската комисия. През месец ноември
2008 г. Докладът от оценката на съответствието беше върнат от ЕК за ревизиране по две
основни причини:

липса на напълно функционираща Информационна система за наблюдение и
контрол, базирана в Министерство на финансите;

незадоволителна степен на изградена система в дирекция ОСЕС към МФ, за
извършване на системни одити и одити на операциите, в съответствие с чл.62 1 (а) и (б) на
Регламент (ЕО) № 1083/2006.
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