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2. Общ преглед на изпълнението на Оперативната програма
2.1. Постигнати резултати и анализ на напредъка
2.1.1. Информация за материалния напредък на оперативната програма:
За всеки количествен показател и по-специално за основните показатели:

 Индикатори за същност (контекст)
Източник на данните за 2007 и 2008 г. за показател 1 „БВП на глава от населението в Паритет на
покупателната способност”, показател 2 „Разходи за НИРД като % от БВП” и показател 4 „Енергийна
интензивност на икономиката” е Eurostat. Източник на данните за показател 3 „Експорт/БВП” и
показател 5 „Обем чуждестранни инвестиции като % от БВП” за 2008 и 2009 г., е публикуваната
официална статистика на Българска народна банка (БНБ). По информация на Националния
статистически институт данни за 2009 г. за стойността на показатели 1, 2 ще бъдат налични през 2010
г. В публикуваната от Eurostаt информация все още няма данни за 2008 г. за показател 4.
Непредставените в настоящият доклад данни ще бъдат представени в Годишния доклад за 2010 г.
Показатели
Показател 1:
БВП на глава
от населението
в ППС
(ЕС-25 =100)
Определение:
според
Евростат
Поаказател 2:
Разходи за
НИРД като %
от БВП
Определение:
според
Евростат
Показател 3:
Експорт/ БВП
Определение:
според
Евростат
Показател 4:
Енергийна
интензивност
на

2007
Постигн
ати
резултат
и1
Цел2
Изходно
положен
ие3
Постигн
ат
резултат
Цел
Изходно
положен
ие
Постигн
ат
резулта
т
Цел
Изходно
положен
ие
Постигн
ат
резулта
т
Цел

37.7%

2008

41.3%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Данни за
показателя
за 2009 г.
все още не
са налични

0

Общо

41,3 %
51.2 %

52.0 %

52.0%

32.1%
0.48%

0.49%

Данни за
показателя
все още не са
налични

0

0.49%
1.15 %

1.20 %

1.20 %

0.51%

63.4%

44.6 %

34.8 %

0

34.8 %
89.77%

91.0 %

91.0 %

60.8%

1016,29

0

Данни за
2008 г. все
още не са
налични

Данни за
показателя
все още не
са налични

1016,29
1250.00

1150.00

1150.00

Постигнатите резултати следва да бъдат кумулативно изразени – стойността на показателя следва да е общата
стойност, постигната до края на отчетната година. Резултатите, постигнати през изминали години, могат да
бъдат актуализирани при представянето на следващи годишни доклади за изпълнението, ако е налице по-точна
информация.
2
Целта може да бъде посочвана за всяка година или за целия програмен период.
3 Изходното положение се посочва само за първата година, когато информацията за него е налице, освен ако се
използва концепцията за динамично изходно положение.
1
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икономиката
(кгое за 1 000
евро)
Определение:
според
Евростат
Показател 5:
Обем
чуждестранни
инвестиции
като % от
БВП
Определение:
според
Евростат

Изходно
положен
ие
Постигн
ат
резултат
Цел
Изходно
положен
ие

1628.16

21.1%
0

19.6 %

9.5 %

9.5 %
32.8 %

34.5 %

34.5 %

26.2%

 Индикатори на ниво оперативна програма (въздействие/резултат/базов)
ключови индикатори
Стойностите на индикаторите на ниво оперативна програма, посочени в таблицата, по-долу отразяват
постигнатия напредък от изпълнението на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по операциите по приоритетни оси 1 и 2 на ОП “Конкурентоспособност”, по които към
31.12.2009 г. са извършени окончателни плащания от страна на Междинното звено. Към тях се отнасят
договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по следните процедури:
• Процедура 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на предприятията” – 8
броя договори, по които към 31.12.2009 г. са извършени окончателни плащания;
• Процедура 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати стандарти” –
3 броя договори, по които към 31.12.2009 г. са извършени окончателни плащания.
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Показатели
Core indicator
Показател 1
Брой
създадени
работни места
Определение:
брутен брой
създадени
преки работни
места,
изчислени на
пълен работен
ден

Показател 2
Core indicator
Брой НИРД
проекти
Определение:
брой проекти
за разработване
и
комерсиализац
ия на
иновативни
продукти/проце
си/услуги
Показател 3
Core indicator
Брой проекти
за
сътрудничеств
о предприятия
–
изследователс
ки институции
Определение:
брой съвместни
НИРД проекти
между
предприятия –
изследователск
и институции
Показател 4
Core indicator
Брой
създадени
НИРД

§

2007

Постигн
ати
резултат
и§

0

Цел**

0

Изходно
положен
ие††
Постигн
ати
резултат
и

2008

2009

0

Общо: 19
работни
места, в
т. ч. 7 за
жени и
12 за
мъже

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Общо
Общо: 19
работни
места, в
т. ч. 7 за
жени и
12 за
мъже

626

2 120

Послед
ваща
оценка

2 120

0

0

Цел

0

Изходно
положен
ие

0

Постигн
ати
резулта
ти

0

Цел

0

Изходно
положен
ие

0

Постигн
ати
резулта
ти

0

Цел

0

0

0

0

85

0

Послед
ваща
оценка

0

275

0

30

0

275

110

Послед
ваща
оценка

0

110

0

80

300

Послед
ваща
оценка

300

Постигнатите резултати следва да бъдат кумулативно изразени – стойността на показателя следва да е общата
стойност, постигната до края на отчетната година. Резултатите, постигнати през изминали години, могат да
бъдат актуализирани при представянето на следващи годишни доклади за изпълнението, ако е налице по-точна
информация.
**
Целта може да бъде посочвана за всяка година или за целия програмен период.
††
Изходното положение се посочва само за първата година, когато информацията за него е налице, освен ако се
използва концепцията за динамично изходно положение.
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работни места
Определение:
брутен брой
създадени
преки работни
места за
изследователи,
изчислени на
пълен/ непълен
работен ден
Показател 5
Брой
инвестиционн
и проекти
Определение:
брой
подкрепени
проекти

Изходно
положен
ие

Постигн
ати
резулта
ти

Цел
Изходно
положен
ие

0

0

0

0

8 броя, в
т.ч.:
6 малки
предприя
тия и
2 средни
предприя
тия

0

8

300

1 100

1 100

194

Показател 6
Core indicator

0.728
357,35
евро‡‡ –
общо в
подкрепе
ните
предприя
тия в т.ч:

Създадени
инвестиции
(млн. евро)
Определение:
брутни
инвестиции,
направени от
подкрепените
предприятия
Постигн
ати
резулта
ти

0

0

0.326
631,46
евро –
създаден
и
инвестиц
ии в
малки
предприя
тия

0.728
357,35
евро

0.401
725,89
евро –
създаден
и
инвестиц
ии в
средни
предприя
тия
Цел

Показател 7
Core indicator

Изходно
положен
ие
Постигн
ати
резулта
ти

200
млн.е
вро

0

570
млн.е
вро

Послед
ваща
оценка

570
млн.евро

0

0

0

0

0



Индикатор 5 „Брой инвестиционни проекти” не е идентифициран и отчитан, като core indicator, защото отчита всички
подкрепени по програмата предприятия, както МСП, така и големи предприятия.
‡‡
Създадени инвестиции със средства, изплатени под формата на безвъзмездна финансова помощ по 8 броя договори по
процедура 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на предприятията” – 0,728 357,35 евро (1 424
521,31 лева).
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Брой проекти
за
подобряване
на ИКТ в
предприятият
а
Показател 8
Core indicator
Брой проекти
за
възобновяеми
енергийни
източници.
Показател 9
Core indicator
Допълнителен
капацитет за
производство
на
възобновяема
енергия
Определение:
произведена от
ВЕИ енергия за
нуждите на
предприятията
Показател 10
Core indicator
Брой проекти
в подкрепа на
бизнеса,
предприемаче
ството и
новите
технологии
Определение:
проекти за
подобряване на
бизнес средата,
за улесняване/
повишаване
броя на
стартиращите
фирми, за
въвеждане на
нови
технологии

Цел
Изходно
положен
ие
Постигн
ати
резулта
ти
Цел
Изходно
положен
ие
Постигн
ати
резулта
ти

0

9

33

Послед
ваща
оценка

33

32

0

0

0

0

0

75

310

Послед
ваща
оценка

310

0

0

Цел

0

Изходно
положен
ие

20
GwH
(енерг
ия от
вятър
за
2006
г.)

Постигн
ати
резулта
ти
Цел

0

Изходно
положен
ие

0

0

0

0

0

21
GwH

0

36
GwH

11

Послед
ваща
оценка

36
GwH

11
553

2 219

2 219

По възможност се прави разбивка на всички показатели по пол. Ако стойностите (данните) все още не са налице, се посочва
информация за това, кога ще бъдат налице и кога ще бъдат предоставени на Комисията от управляващия орган.
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Стойностите на показателите, посочени в таблицата по-горе са определени въз основа на отчетените
от страна на бенефициентите данни за индикаторите, измерващи постигането на резултатите от
изпълнението на приключилите проекти, по които са извършени окончателни плащания от страна на
Междинното звено към 31.12.2009 г. Източник на информация са подадените от страна на
бенефициентите финални технически отчети по приключилите общо 11 броя договори по
Приоритетна ос 2 на ОП “Конкурентоспособност”, както и изискана и попълнена допълнителна
справка от страна на бенефициентите, съдържаща информация за стойността на индикаторите,
измерващи постигането на резултатите от изпълнението на съответния проект и относими към
операция 2.1.1 „Технологично обновление в предприятията” и респективно 2.1.2 „Покриване на
международно признати стандарти”, както и за индикаторите на ниво оперативна програма.
Отчетените показатели не включват данни за броя на създадените през отчетния период работни
места, броя на реализираните НИРД проекти, създадените НИРД работни места, броя на
реализираните инвестиционни проекти, стойността на създадените инвестиции, както и броя на
успешно изпълнените проекти за подобряване на бизнес средата, за улесняване/ повишаване броя на
стартиращите фирми, за въвеждане на нови технологии, като резултат от проектите, изпълнявани
през 2009 г., които не са приключили към 31.12.2009 г., а именно:
-

общо 27 договора по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и
развитие на стартиращи иновативни предприятия”– в етап на изпълнение към 31.12.2009 г.;

-

9 договора по процедура BG161PO003-1.1.02: „Подкрепа за внедряване в производството на
иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”;

-

125 договора по процедура 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно
признати стандарти”, чието изпълнение е приключило към 31.12.2009 г., като проверката на
подадените от страна на бенефициентите финални отчети предстои да бъде извършена в
началото на 2010 г.;

-

46 договора по процедура 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация в
предприятията” – към 31.12.2009 г. са подадени 45 финални отчети (като изпълнението на
един от договорите предстои да приключи на 05.01.2010 г.). Проверката на посочените отчети
също предстои да бъде извършена в началото на 2010 г.

-

176 договора по процедура BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати
стандарти”, които са в етап на изпълнение към 31.12.2009 г.

-

169 договора по процедура BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и
средни предприятия”, които са в етап на изпълнение към 31.12.2009 г.

-

40 договори по процедура BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи
предприятия”, които също са в етап на изпълнение към 31.12.2009 г.

Предвид факта, че изпълнението на посочените общо 592 договора не е приключило към
31.12.2009 г., информация за стойността на показателите „Брой създадени работни места”,
„Брой реализирани НИРД проекти”, „Създадени НИРД работни места”, „Брой
инвестиционни проекти”, „Създадени инвестиции”, „Брой проекти за подобряване на ИКТ в
предприятията”, „Проекти за подобряване на бизнес средата, за улесняване/ повишаване броя
на стартиращите фирми, за въвеждане на нови технологии”, постигнати по посочените
проекти, изпълнявани през 2009 г., ще бъде представена в Годишния доклад за 2010 г.
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 Индикатори за въздействие
Източник на данните за Показател „Продуктивност на труда” е публикуваната в Eurostat
информация, като данните за 2008 г. и 2009 г. са прогнозни. Данните за 2008 и 2009 г. за показател
„Принос на МСП в БВП” все още не са налични в Националния статистически институт.
Непредставените в настоящият доклад данни ще бъдат представени в Годишния доклад за 2010 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

35.1%

37,2 %

37.3 %

Цел

36,4%

37,8%

39,2%

Изходно
положение

34,1 %

Постигнат
резултат

23.41%

Цел
Изходно
положение

23,2%
2004 –
22,2%

Данни
те не
са
налич
ни
25,7%

2010

2011

2012

2013

2014

Общо
37.3%

40,8%

42,4%

44%

45,6%

45,6%

Даннит
е не са
наличн
и
27,3%

2015

23.41%

28,5%

29,6%

30,1%

32,3%

32.3%

2.1.2. Финансова информация (всички финансови данни се изразяват в евро).
Разходи, платени от
бенефициентите,
включени в
изпратените до
управляващия орган
заявления за
плащане

Съответстващо
публично участие

Разходи, платени от
органа, отговарящ
за извършването на
плащания на
бенефициентите

Общо плащания,
получени от
Комисията

Приоритетна ос 1
Посочете фонд
от които разходи по линия на ЕСФ
от които разходи по линия на ЕФРР

0.00 EUR
195 586.00 EUR

0.00 EUR
175 191.17 EUR

0.00 EUR
166 418.66 EUR

0.00 EUR
0.00 EUR

0.00 EUR
10 925 302.01 EUR

0.00 EUR
3 072 525.85 EUR

0.00 EUR
3 175 409.19 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

Приоритетна ос 2
Посочете фонд
от които разходи по линия на ЕСФ
от които разходи по линия на ЕФРР
Приоритетна ос 3
Посочете фонд
от които разходи по линия на ЕСФ
от които разходи по линия на ЕФРР
Приоритетна ос 4
Посочете фонд
от които разходи по линия на ЕСФ
от които разходи по линия на ЕФРР
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Приоритетна ос 5
Посочете фонд
от които разходи по линия на ЕСФ
от които разходи по линия на ЕФРР
Общ сбор
Частта от общия сбор на общо
платеното в регионите, които се
ползват от преходно подпомагане
Частта от общия сбор на общо
платеното в регионите, които не се
ползват от преходно подпомагане
Разходи по линия на ЕСФ като част
от общия сбор, когато оперативната
програма се съфинансира от ЕФРР(1)
Разходи по линия на ЕФРР като част
от общия сбор, когато оперативната
програма се съфинансира от ЕСФ(1)

0.00 EUR
1 186 031.74 EUR

0.00 EUR
1 186 031.74 EUR

0.00 EUR
1 313 412.83 EUR

0.00 EUR
0.00 EUR

12 306 919.75 EUR

4 433 748.76 EUR

4 655 240.68 EUR

0.00 EUR*

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

* За 2009 г. по Оперативната програма има получен от ЕК аванс в размер на 39 515 328.76 евро.
(1) Това поле се попълва, когато оперативната програма е съфинансирана от ЕФРР или ЕСФ, когато е
използвана възможност по член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) 1083/2006.
- За оперативни програми, по които е налице участие на ЕФРР като специално отпуснати средства за найотдалечени региони: разбивка на разходите на оперативни разходи и на инфраструктурни инвестиции.
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2.1. 3. Информация за разбивка на усвояването на фондовете
- Информация в съответствие с част В от Приложение II

Цел

CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON

Форма
Приорит
на
Икономи
етна
финанси Територ
ческа
Местопо
тема
ране
ия
дейност ложение

04
04
05
05
07
07
07
08
08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
64
81
85
86

01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
02
01
01
01

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

06
13
17
00
06
13
22
03
04
06
07
12
22
03
04
06
11
12
13
14
16
22
00
00
17
17
17

BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG

Отпусната
вноска от
Общността

7 937 303.36
1 728 030.38
11 906 646.41
55 377 500.00
160 946.78
50 325.79
1 901 474.85
5 995 638.71
1 874 316.67
63 368 094.27
2 172 880.58
4 371 506.59
3 945 716.21
106 274.86
163 169.98
1 125 397.04
54 871.00
160 046.88
265 165.61
29 303.43
76 381.38
511 124.30
85 000 000.00
29 622 500.00
20 205 332.01
8 100 500.88
8 007 106.13

Разпределението на средствата по кодове е съгласно рамковото и финансовото споразумения относно
изпълнението на инициатива JEREMIE в Република България от 27 май 2009 г., които са изменени и допълнени
на 29 април 2010 г.
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2.1.4. Предоставяна подкрепа по целеви групи
- За оперативни програми, съфинансирани от ЕСФ: информация за целеви групи в съответствие с
Приложение XXIII.
- За оперативни програми, съфинансирани от ЕФРР: когато е приложимо информация относно всяка от
специфични целеви групи, сектори или райони.

Предоставената подкрепа в рамките на Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика,
базирана на знанието и иновационните дейности” на ОП „Конкурентоспособност” през
отчетния период е насочена към следните целеви групи:
Стартиращи иновативни предприятия
Определение на целевата група:
Малки и средни иновативни предприятия, регистрирани по съответния ред не по-рано от три години
преди датата на кандидатстване по съответната процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.
Подкрепа за тази целева група се предоставя по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: 2007BG161PO003-1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи
иновативни предприятия” и включва:
-

Подкрепа за 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 опитни образци, 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 ниво.

-

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.

Микро, малки и средни предприятия
Определение на целевата група:
Иновативни малки и средни предприятия, внедряващи собствени иновативни разработки.
Подкрепа за тази целева група се предоставя по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG161PO003-1.1.02: „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни
продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” и включва:
 Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне
на иновативни услуги – подкрепа за инвестиции и достъп до професионални съвети,
консултации и други услуги, пряко свързани с внедряването в производството на иновативни
продукти, процеси или услуги, както и тяхната успешна пазарна реализация.
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Големи предприятия
Определение на целевата група:
Иновативни големи предприятия, внедряващи собствени иновативни разработки.
Подкрепа за тази целева група се предоставя по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG161PO003-1.1.02: „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни
продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” и включва:


Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне
на иновативни услуги – подкрепа за инвестиции и достъп до професионални съвети,
консултации и други услуги, пряко свързани с внедряване в производството на иновативни
продукти, процеси или услуги, както и тяхната успешна пазарна реализация.

Партньорски обединения
Определение на целевата група:
Обединения от предприятия, български висши училища, Българска академия на науките,
експериментални лаборатории, изследователски институти, научни организации, неправителствени
организации, които работят за развитие и утвърждаване на науката, техниката и технологиите.
По процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.01: “Подкрепа за
създаване на технологични паркове”, посочената целева група получава подкрепа за:


Извършване на предварителни (прединвестиционни) проучвания във връзка с изграждането
на технологични паркове, които да функционират в тясна взаимовръзка с академичната и
научна общност, да подпомагат достъпа на предприятията до ново знание и да стимулират
внедряването на научните изследвания.



Изработване на задания за проектиране и инвестиционни проекти във връзка с изграждането
на технологични паркове, включително извършване на оценка на съответствието със
съществените изисквания към строежите съгласно Закона за устройство на територията.

Предоставяната подкрепа по Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията
и развитие на благоприятна бизнес среда” на ОП „Конкурентоспособност” през отчетния
период е насочена към следните целеви групи:
Микро, малки и средни предприятия
Определение на целевата група:
Малки и средни предприятия, по смисъла на Закона за МСП, притежаващи потенциал за развитие,
които попадат в определени приоритетни сектори.
Подкрепата за тази целева група включва:
- По процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003-2.1.1-01/2007:
„Технологична модернизация в предприятията” и процедура: BG161PO003-2.1.04 „Технологична
модернизация в малки и средни предприятия”:
 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.
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- По процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.2-01/2007
„Покриване на международно признати стандарти” и процедура BG161PO003-2.1.03: „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 и добри практики в предприятията;



Инвестиционна подкрепа – ограничена подкрепа за инвестиции в оборудване и нови
технологии, които са задължително свързани с въвеждането на СУ и/или международно
признати стандарти/добри практики;



Услуги за сертифициране и/или изпитване за удостоверяване съответствието на продукти.

Големи предприятия
Определение на целевата група:
Предприятия, притежаващи потенциал за развитие, които не покриват изискванията за МСП
съгласно чл. 3 и 4 от Закона за МСП към момента на обявяване на съответната процедура.
Подкрепата за тази целева група включва:
- По процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.05
„Технологична модернизация в големи предприятия”:
 Инвестиционна подкрепа за закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи;


Подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени
помещения чрез строително–монтажни работи (СМР), водещи до повишаване на тяхната
стойност, когато това е непосредствено свързано с и необходимо за въвеждането в
експлоатация на инвестициите;

- По процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003-2.1.2-01/2007
„Покриване на международно признати стандарти” и процедура BG161PO003-2.1.03 „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.

През 2009 г. експертите на Управляващия орган и Междинното звено са предоставяли информация и
разяснения на потенциални кандидати по процедурите в етап на набиране на проектни предложения.
Подкрепата е насочена към:
- потенциални кандидати по процедура 2007BG161PO003-1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и
развитие на стартиращи иновативни предприятия”. През отчетния период експерти на МЗ,
включително на териториалните звена в страната са предоставили информация относно условията за
участие в процедурата (критерии за допустимост на кандидатите, дейностите и разходите,
необходими документи за кандидатстване и др.) на около 40 представители на стартиращи
предприятия, както и на физически лица, които са изявили интерес към възможностите за
финансиране по посочената процедура във връзка с разработване на техни иновативни идеи.
Допълнително възможностите за подкрепа по процедурата са представени и по време на семинари,
обучения и работни срещи, в които представители на УО и МЗ са взели участие с презентации на
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условията за финансиране по процедурата - среща, организирана от Бизнес клуб по иновации и
проведена на 3 и 4 юли 2009 г. в гр. Асеновград с участието на 30 представители на МСП от област
Пловдив; работна среща с представители на малки и средни предприятия в гр. Габрово, в която
участват 15 представители на малки и средни предприятия от региона и други, описани подробно в
т.7 «Информиране и публичност» от настоящия доклад.
- представители на местни власти, неправителствени организации, висши училища, научни
институти – потенциални кандидати по процедура BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на
технологични паркове”. През отчетния период, информация на потенциални кандидати по тази
процедура е предоставяна както на място в офисите на МЗ в София и в страната, така и по време на
работна среща, организирана и проведена от Община Пловдив на 17 ноември 2009 г. На срещата
присъстваха представители на Община Пловдив, малки и средни предприятия от региона,
представители на Българска академия на науките, научни организации, изследователски институти –
потенциални участници в обединение, иницицирано от Община Пловдив във връзка с подготвяния
проект на общината по процедура BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични
паркове”. По време на форума е представена инициативата на Община Пловдив за създаване на
Технологичен парк на територията на общината.
През 2009 г. експертите от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия Междинното звено по приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма са предоставяли текуща
подкрепа при изпълнение на финансираните по оперативната програма проекти чрез информация и
съдействие на посочените целеви групи, както следва:
 30 представители на стартиращи иновативни предприятия8 (в т.ч. управители на предприятията –
бенефициенти, техни служители и консултанти), които са получили информация и съдействие по
въпроси, свързани с изпълнението на проекти за разработване на иновативни продукти и процеси
чрез провеждане на развойна дейност – тестове, изследвания; подкрепа за изработване на различни
видове оценки на иновативните идеи;
 10 представители на малки, средни и големи предприятия, които изпълняват проекти за закупуване
на необходимото оборудване за производствено внедряване на вече разработени от тях иновации;
 представители на 280 български предприятия, получават ежедневни консултации и информация
във връзка с изпълнение на техни проекти за разширяване на дейността чрез технологично
обновление, подобряване на управлението, въвеждане на нови продукти, услуги и процеси.
 360 български предприятия в различни сектори на икономиката са получили подкрепа за
постигане на съответствие с международно признати стандарти, и конкретно информация и
съдействие от страна на експертите на МЗ във връзка с изпълнение на дейности за планиране,
провеждане и сертифициране на международни системи за управление на качеството, въвеждане
на системи и стандарти за управление, опазване на околната среда и др.
Подкрепата към посочените бенефициенти се предоставя от експертите на Междинното звено в гр.
София и териториалните звена в страната (в Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Плевен,
Враца, Пловдив, Стара Загора, Русе, както и локалните офиси, които функционират до края на месец
декември 2009 година – Перник, Шумен, Пазарджик, Ловеч, Кърджали, Разград, Хасково, Смолян,
Габрово, Сливен, Ямбол, Добрич, Силистра, Търговище, Монтана, Видин и Кюстендил) и включва:

Ежедневно предоставяне на съвети и консултации във връзка с провеждане на процедурите за
избор на изпълнители на дейностите по отделните проекти, съгласно изискванията на ПМС №
55/12.03.2007г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на
договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз,
Програма ФАР на ЕС и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство;

Съвместно решаване на текущо възникващи специфични въпроси, свързани с изпълнението
на определени дейности по проектите;

Извършване на посещения на място за установяване на напредъка по изпълнението на
сключените договори;
Количествената информация за предоставяната подкрепа по целеви групи се отнася до броя на сключените договори по
отделните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – в етап на изпълнение през отчетния период.
8
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предоставяне на информация и съдействие на бенефициентите при изготвяне на междинни и
финални технически и финансови отчети за изпълнение на договорите;

Извършване на оценка на изпълнението на дейностите в резултат от проверка на междинни/
финални отчети;

Съдействие при изготвянето и предоставянето на допълнителни документи и разяснения,
изисквани от страна на Договарящия орган и др.

Предоставяната подкрепа в рамките на Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за
развитие на предприятията” на ОП „Конкурентоспособност” е насочена към следните целеви
групи:
Малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка на Европейската комисия 2003/361/ЕО и
Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 година относно деклариране на някои
категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора.
Данни за конкретните МСП ще бъдат налице след обявяване на процедури по изпълнение по
Приоритетна ос 3 и ще бъдат представени на Европейската комисия със следващите доклади.

Предоставяната подкрепа по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни
позиции на българската икономика” на ОП „Конкурентоспособност” през отчетния период е
насочена към следните целеви групи:
Институционални бенефициенти
Определение на целевата група:
Българска агенция за инвестиции, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните
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 икономика” на оперативната програма и включва следните процедури:


Процедура: BG161PO003-4.1„Популяризиране на предимствата за инвестиране в България”;



Процедура: BG161PO003-4.2-Подкрепа за
предприятия на международните пазари”; и



Процедура: BG161PO003-4.3 „Подобряване на националната инфраструктура по качеството”.

успешното

представяне

на

българските

В периода септември - ноември 2009 г. са сключени 6 договора за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ в следните области:
•
По област на въздействие BG161PO003-4.1- Популяризиране на предимствата за инвестиране
в България с бенефициент Българска агенция за инвестиции е предоставена подкрепа за:
- Осигуряване на аналитична информация за инвестиционните трендове в България и в
чужбина;
- Провеждане на пилотни маркетингови кампании за привличане на инвеститори в целевите
сектори;
- Диверсификация и стандартизация на услугите на БАИ за инвеститори.
•

По област на въздействие BG161PO003-4.2- „Подкрепа за успешното представяне на
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българските предприятия на международните пазари” с бенефициент Изпълнителна агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия:
- Предоставяне на по-подробна и качествена информация за чуждите пазари на българските
предприятия;
- Насърчаване участието на МСП в международни специализирани панаири, изложения и
търговски мисии;
- Подобряване на визията и експортния потенциал на България.
•
По област на въздействие BG161PO003-4.3-„Подобряване на националната инфраструктура
по качеството” с бенефициенти Държавна агенция за метрологичен и технически надзор,
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”, Български институт по метрология и
Български институт по стандартизация, за изпълнение на дейности свързани с:
- Провеждане на 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.
Управляващият орган на ОПК оказа подкрепа на представителите на институционалните
бенефициенти при подготовка на техните проектните предложения посредством предоставяне на
отговори на зададени въпроси от потенциалните кандидати в процедурата и проведени поредица от
срещи за разясняване на Изискванията за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
на процедурата по приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската
икономика”
В допълнение, спецификата на процедурата дава възможност на етап оценка на проектните
предложения Оценителната комисия да изисква от кандидатите писмени разяснения по
представените от тях проектни предложения и да препоръчва преработване с оглед подобряване на
тяхното качество и постигане на пълно съответствие с критериите за оценка, посочени в
Изискванията за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Оценителната комисия
използва тази възможност, с което спомогна за повишаване на качеството на подадените проектни
предложения.
Предоставяната подкрепа по процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по приоритетна ос 5 "Техническа помощ" на ОП „Конкурентоспособност” през
отчетния период е насочена към следните целеви групи:
Определение на целевата група:
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност” (Дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност”, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма) и Междинно звено
на ОП „Конкурентоспособност” (Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия).
Подкрепата за тази целева група се предоставя посредством процедури 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 усвояване на средствата от Структурните фондове.
 Други дейности по изпълнението на ОП.

2.1.5. Възстановена или повторно използвана помощ
- Информация за усвояването на възстановена или повторно използвана помощ вследствие на
анулиране на помощта, съгласно чл. 57 и член 98, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.
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Не е налице възстановена или повторно използвана подкрепа вследствие анулиране на подкрепа в
приложение на чл. 57 и 58 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.

2.1.6. Анализ на качеството
-

Анализ на постигнатите резултати, измерени посредством материални и финансови показатели,
включително анализ на качеството на осъществения напредък по отношение на първоначално
поставените цели. Специално внимание се обръща на приноса на оперативната програма към
Лисабонския процес, включително на нейният принос за постигане на целите, посочени в член 9,
параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.

През 2009 г. по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013 г. са обявени и е отчетено изпълнение на дейностите по следните процедури
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
Приоритетна ос 1:


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



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

Приоритетна ос 2:


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



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



Процедура: BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти”;



Процедура: BG161PO003-2.1.04
предприятия”;



Процедура: BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия".

“Технологична

модернизация

в

малки

и

средни

Обявени процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ през 2009 г.
На 20 юли 2009 г. в изпълнение на Индикативната годишна работна програма на Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 за 2009 г. бяха
обявени следните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
Приоритетна ос 1:


Продължение на етапа по набиране на проектни предложения по процедура:
2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи
иновативни предприятия" ; и



Процедура: BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”

И двете процедури са без определен краен срок за кандидатстване.
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Изпълнение на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
приоритетни оси 1 и 2 на ОПК
ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1:
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007
„Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”
Основна цел на процедурата е предоставянето на подкрепа на стартиращи иновативни предприятия
за разработване на иновативни продукти, процеси и услуги с оглед увеличаване притока на иновации
в икономиката и повишаване на нейната конкурентоспособност.
Оценка на подадените по процедурата проектни предложения
Оценката на подадените по процедурата общо 113 броя проектни предложения е извършена в
периода 23 юли 2008 г. – 13 май 2009 г. и включва следните основни етапи:
-

Проверка на административното съответствие - извършена в периода 23.07.2008 г. –
23.03.2009 г.
Проверка на допустимостта на кандидатите и проектните дейности - извършена в
периода 23.07.2008 г. – 23.03.2009 г.
Техническа и финансова оценка - извършена в периода 20.09.2008 г. – 13.05.2009 г.

Отхвърлени проектни предложения по процедурата
Общият брой на проектните предложения, отхвърлени на отделните етапи от оценката е 82, като найголям е броят на проектите, отпаднали на етап оценка на административното съответствие,
съответно:
- 51% или общо 42 проектни предложения са отхвърлени на етап оценка на
административното съответствие;
- 11% или общо 9 проектни предложения отпадат на етап оценка на допустимостимостта на
кандидатите и дейностите;
- 31% или общо 25 броя проектни предложения са отхвърлени на етап техническа и
финансова оценка;
- 7% или общо 6 броя проектни предложения са отхвърлени на етап документална проверка.
Представените данни показват, че около 50% от всички подадени проектни предложения са били
отстранени от последващо участие в процедурата и не са допуснати до оценка по същество поради
констатирани несъответствия, свързани с липсата на документи или несъответствия в представените
документи спрямо изискванията, посочени в Насоките за кандидатстване по процедурата.
Одобрени за финансиране проектни предложения
Общият брой одобрени за финансиране проектни предложения е 31 с обща стойност на
безвъзмездната финансова помощ в размер на 9 249 751,48 лева (4 729 395,38 евро).
Разпределение на одобрените за финансиране проектни предложения по научни области
Научните области, към които се отнасят иновациите, предложени за разработване по одобрените 31
проектни предложения, са както следва:
Таблица 1
Научна област

Информационни и комуникационни технологии
Точно машиностроене
Генетика и биотехнологии
Технология на материалите и материалознание
Ветеринарна медицина

Одобрени проекти
7 броя
5 броя
3 броя
3 броя
3 броя
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Физика
Фитохимия и фармация
Химия и химическа промишленост
Металознание
Енергийна ефективност

3 броя
3 броя
2 броя
1 брой
1 брой

Сключени договори за безвъзмездна финансова помощ
След извършване на проверка за документална допустимост на одобрените за финансиране
кандидати с цел удостоверяване на обстоятелствата по чл. 10, ал. 5, т.2 от Постановление на МС №
121/31.05.2007 г. (обн. ДВ, бр.45 от 08.06.2007 г., посл. изм. ДВ, бр.81 от 16.09.2008 г., във връзка с §
11 от Преходни и Заключителни разпоредби на ПМС № 121/31.05.2007 г. (обн. ДВ, бр.45 от
08.06.2007 г., посл. изм. ДВ бр.16/27.02.2009 г.), са сключени общо 30 договора, като общата
стойност на безвъзмездната финансова помощ по тях възлиза на 9 055 485,89 лева (4 630 067,43
евро).
Един от одобрените за финансиране кандидати се отказва официално от сключване на договор, като
изложената причина за отказа е забавянето на процедурата по оценка, което е довело до
неприложимост на предлаганата по проекта иновация.
Общият бюджет на процедурата първоначално е в размер на 7 823 320 лева (4 000 000 евро). С
решение на Комитета за наблюдение (КН) на ОП „Конкурентоспособност” от 5.12.2008 г., бюджетът
е увеличен на 16 716 772 лева (8 547 149,80 евро), като впоследствие е повторно увеличен на
36 275 072 лева (18 547 149,80 евро) с решение на КН от 28 май 2009 година.
Оставащите неусвоени финансови средства от общия бюджет на процедурата възлизат на
27 219 586,11 лева (13 917 366,86 евро). С Решение № РД-16-687 от 15.07.2009 г. на Ръководителя на
Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност” от 20 юли 2009 г., етапът по набиране на
проектни предложения по процедурата е продължен. Към 31.12.2009 г. са подадени общо 62
проектни предложения, определен е състав на оценителна комисия, която стартира процедура по
разглеждане, оценка и класиране на постъпилите проектни предложения. Към 22 декември 2009 г. е
приключена оценката по етапи административно съответствие и допустимост на първите 10 (десет)
подадени проектни предложения след продължаването на етап на набиране на проекти по
процедурата.
Влизане в сила и прекратяване на сключените по процедурата договори за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ
Всички 30 броя сключени по процедурата договори за предоставяне на безвъзмездна помощ влизат в
сила от датата на подписването им от двете страни – договорите по процедурата са сключени в
периода от месец ноември 2008 г. до месец май 2009 г., като времевия обхват за изпълнение на
проектите е максимум 24 месеца.
Към 31.12.2009 г. общо 3 от сключените и влезли в сила договори са прекратени: един договор е
прекратен в резултат на заведен сигнал за нередност, а другите два договора са прекратени по искане
от страна на бенефициентите. В допълнение, 1 договор за безвъзмездна финансова помощ се намира
в процес на прекратяване по искане на бенефициента. Изложените причини за прекратяване на
договорите се отнасят до трудности при изпълнението на предвидените дейности както от
материално, така и от практическо естество. В резултат на това, в края на отчетния период в етап на
изпълнение са общо 27 (двадесет и седем) броя договори.
Изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ и осъществяване на мониторинг
През отчетния период са извършени 49 проверки на място с цел извършване на верификация (на
оборудване и/или услуги) от страна на МЗ. Проверките са извършени във връзка с приключили етапи
от изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ и подадени междинни отчети от
страна на бенефициентите. Също така са проверени 46 междинни отчети, представени от
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бенефициентите, заедно с искания за плащане.
В етапа на изпълнение на договорите са постъпили 17 искания за съществени изменения, в резултат
на което са сключени 12 допълнителни споразумения по договори за безвъзмездна финансова помощ.
Измененията на договорите най-често касаят промяна в срока за изпълнение на договора, промяна на
бюджета към договора, мястото на изпълнение, промяна на законния представител на бенефициента.
Междинното звено е разгледало и 48 искания за несъществени изменения на договори за
безвъзмездна финансова помощ, като от тях са одобрени 43. Несъществените промени касаят
предимно промяна в графика за изпълнение на дейностите по договорите и промяна на
първоначалния бюджет.
С цел адекватното изпълнение на задълженията си МЗ изготви Процедура за избор на независими
експерти и извършване на мониторинг от тях, включително и Процедура за командироването им. За
целта е създадена Оценителна комисия за избор на независимите експерти, в резултат на което са
изготвени и сключени 30 граждански договора с независими експерти. Същите са осъществили 42
проверки на място заедно с експерти от МЗ.
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003/1.1.1-02 „Подкрепа
за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на
иновативни услуги”
Основна цел на процедурата е предоставянето на интегрирана консултантска и инвестиционна
подкрепа на българските предприятия за изпълнението на успешни проекти за внедряване в
производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги с висока добавена
стойност.
Оценка на подадените по процедурата проектни предложения
По процедурата са подадени общо 35 проектни предложения, като общата сума на исканата
безвъзмездна помощ е около 65 млн. лв. и значително надвишава бюджета на процедурата.
Оценката на подадените 35 проектни предложения е извършена в периода 19 януари – 10 април 2009
г. и включва следните основни етапи:
 Проверка на административното съответствие - извършена в периода 19 януари – 6
февруари 2009 г.
 Проверка на допустимостта на кандидатите и проектните дейности - извършена в
периода 9 - 12 февруари 2009 г.
 Техническа и финансова оценка - извършена в периода 13 март – 10 април 2009 г.
Отхвърлени проектни предложения по процедурата
Общо 25 проектни предложения са отхвърлени на различни етапи от оценката, като най-голям е броя
на проектите, отпаднали на етап оценка на административното съответствие, съответно:



20% или общо 5 проектни предложения отпадат на етап оценка на допустимостта на
кандидатите и дейностите;
80% или общо 20 проектни предложения са отхвърлени на етап оценка на
административното съответствие.

Тези данни ясно показват резултатите от извършената промяна в правилата за оценка на
административното съответствие и допустимостта на кандидатите и проектните дейности,
изразяваща се в ограничаване на възможността за изискване на допълнителни документи и
разяснения от кандидатите на тези два етапа от оценката. В резултат на това, повече от 50% от
общия брой подадени проектни предложения са отстранени от последваща оценка поради
констатирани липсващи документи и/или установени несъответствия в представените
документи с изискванията, посочени в Насоките за кандидатстване по процедурата.
Одобрени за финансиране проектни предложения
Общият брой одобрени за финансиране проектни предложения е 10, като общата стойност на
безвъзмездната финансова помощ по тях е в размер на 22 524 764,39 лева (11 516 905,81 евро).
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Общият бюджет на процедурата първоначално е в размер на 28 359 535 лева (14 500 000 евро), като с
решение на Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност” от 5.12.2008 г. общия размер на
безвъзмездната финансова помощ е увеличен на 47 917 835 лева (24 500 000 евро).
Неусвоените финансови средства по процедурата възлизат на 25 393 070,61 лева (12 983 469,99 евро),
което е над 50% от предварително обявения общ бюджет на процедурата.
Разпределение на одобрените за финансиране проектни предложения по научни области
Таблица 2
Научна област

Мехатроника, Електромеханика
Автоматизация
Полимерна химия и физика
Енергетика, опазване на околната среда
Роботи и манипулатори
Физика, оптика, електроника, оптоелектроника
Вентилационна и климатична техника
Химия
Кинематика, фина механика, хидравлика,
автоматизация
Ветеринарна медицина

Одобрени проекти
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой

Сключени договори за безвъзмездна финансова помощ
След извършване на проверка за документална допустимост на одобрените за финансиране
кандидати с цел удостоверяване на обстоятелствата по чл.10, ал. 5, т.2 от Постановление на МС №
121/31.05.2007 г. (обн. ДВ, бр.45 от 08.06.2007 г., посл. изм. ДВ, бр.81 от 16.09.2008 г., във връзка с §
11 от Преходни и Заключителни разпоредби на ПМС № 121/31.05.2007 г. (обн. ДВ, бр.45 от
08.06.2007 г., посл. изм. ДВ бр.16/27.02.2009 г.) са сключени договори за безвъзмездна финансова
помощ с всички 10 одобрени кандидати. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по
сключените договори е в размер на 22 524 764,39 лева (11 516 905,81 евро).
Влизане в сила и прекратяване на сключените по процедурата договори за безвъзмездна финансова
помощ
Всички 10 сключени по процедурата договори влизат в сила от датата на подписването им от двете
страни. Договорите са сключени в периода от месец юни до месец юли 2009 г., като времевия обхват
за изпълнение на проектите е максимум 18 месеца.
Един от договорите е прекратен по искане от страна на бенефициента. Като основна причина за
прекратяване на договора е посочена промяната в икономическата ситуация, която е довела до рязък
спад в приходите на предприятието и до невъзможност за успешно изпълнение на проекта. Размерът
на безвъзмездната финансова помощ по прекратения договор възлиза на 285 400,00 лева (145 924,94
евро).
В резултат на това, в края на отчетния период в етап на изпълнение са общо 9 (девет) броя договори,
като за целите на тяхното успешно изпълнение е разработено и публикувано Оперативно
ръководство за техническо и финансово изпълнение на проектите по процедурата. Размерът на
безвъзмездната финансова помощ по договорите в етап на изпълнение възлиза на 22 239 364,39 лева
(11 370 980,87 евро).
Изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ и осъществяване на мониторинг
От подписването на договорите през месец юни 2009г. до месец декември 2009г., във връзка с
изпълнението им са извършени 10 посещения на място, като 7 от тях са свързани с констатиране на
фактическото състояние на производствените помещения и сгради преди извършване на СМР. Други
три проверки на място са с цел удостоверяване на доставката на оборудването, заложено за
закупуване по проекта след одобряването на проведените процедура за избор на изпълнител.
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През отчетния период са сключени 3 допълнителни споразумения, като 2 от тях са подписани с цел
отстраняване на допуснати несъответствия между Приложение І „Описание на проекта” и
Приложение ІІІ „Бюджет” към договора за безвъзмездна финансова помощ. Едно допълнително
споразумение е подписано за промяна на мястото на изпълнение на договор.
Във връзка с прилагане на ПМС № 55/12.03.2007 г. за условията и реда на определяне на изпълнител
от страна на бенефициентите е изискано всеки един от тях да представи план-обосновка за
предварително одобрение на приложимите процедури, заложени в постановлението. По този начин
МЗ осъществява контрол и предотвратява възможността бенефициентите да определят своите
изпълнители без да приложат задължителните за тях процедури.
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа
за създаване на технологични паркове”
Основната цел на процедурата е да насърчи развитието на националната про-иновативна
инфраструктура като предостави подкрепа за създаването на технологични паркове, които да
функционират в тясна взаимовръзка с академичната и научна общност, да подпомагат достъпа на
предприятията до ново знание и да стимулират комерсиализирането на научните изследвания.
Процедурата е обявена на 20 юли 2009 г. като процедура без краен срок за кандидатстване. Общият
бюджет на процедурата е в размер на 2 933 745 лева (1 500 000 евро).
Проектни предложения се приемат в десетте териториални звена на ИАНМСП в градовете:
Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София и Стара Загора.
Процедурата е обявена като процедура без краен срок за кандидатстване, тъй като подготовката на
проектните предложения е свързана от една страна със сформирането на обединение, което съгласно
изискванията на процедурата следва да включва широк кръг участници в иновационния процес –
висши
училища,
научно-изследователски
организации,
експериментални
лаборатории,
неправителствени организации, които работят за утвърждаване на науката, техниката и
технологиите, най-малко две предприятия инвеститори, и от друга, с формирането на концепция за
технологичен парк, който да отговаря както на потенциала на партньорите, така и на нуждите на
потенциалните ползватели на иновативните услуги. В допълнение, обединението кандидат следва да
е осигурило при кандидатстването терен, където ще се изгражда технологичния парк, както и виза за
проектиране за него. На практика, тези условия, които гарантират сериозността на предлаганата за
финансиране инициатива, изискват дългосрочна подготовка, като необходимият за това срок зависи
от множество обективни фактори. Посочената специфика на процедурата е вероятна причина за
липсата на постъпили проектни предложения към края на отчетния период.
ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2:
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007
„Покриване на международно признати стандарти”
Договорите за безвъзмездна финансова помощ са сключени през септември 2008 г. Тъй като
настоящият доклад обхваща периода от 01 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г., то цялата
информация относно процедурата по одобрение на проектните предложения и сключването на
договорите за безвъзмездна финансова помощ е предоставена в Годишния доклад за 2008 г.
Настоящият доклад обхваща изцяло периода на изпълнение и финално отчитане на договорите за
безвъзмездна финансова помощ.
Основната цел на процедурата е да насърчи въвеждането на системи за управление на качеството и
постигането на съответствие с международно признати стандарти като основен фактор за
устойчивото и конкурентноспособно развитие на българските предприятия.
Изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ и осъществяване на мониторинг
Изпълнението на сключените общо 179 договора за безвъзмездна финансова помощ по процедурата
стартира през месец октомври 2008 г., като времевият обхват на проектите е максимум 12 месеца.
Общата стойност на сключените договори е 16 816 420,03 лв. (8 598 230,92 евро), като размерът на
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безвъзмездната финансова помощ по тях възлиза на 8 164 036,27 лв. (4 174 269,49 евро). Към
31.12.2009 г. изпълнението на дейностите по проектите е приключило, като са подадени общо 128
финални отчета.
Към края на отчетния период общата сума на верифицираните и платени средства по 3 (три) от
приключилите договори за безвъзмездна финансова помощ възлиза на 136 841,81 лв. (69 967,18
евро). Плащанията по останалите договори предстои да бъдат извършени в началото на 2010 г. след
приключване на проверката на финалните отчети и верифициране на разходите.
За периода на изпълнение на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
процедурата са проведени общо 547 посещения на място с цел удостоверяване на дейности по
доставки и услуги, осъществявани в рамките на проектите, преглед на проектна документация,
обсъждане на възникнали проблеми, включително и постъпили искания за изменение на договорите.
Едно от извършените посещения на място (по договор за безвъзмездна финансова помощ № MC -02087/02.09.2008, с бенефициент "Хидрокомп – Торн Спринг" ООД) е свързано с възникнало съмнение
за двойно финансиране на едни и същи дейности по Програма ФАР и по ОПК, във връзка със сигнал
от Министерство на финансите. След направената проверка е подаден доклад до експерт
„нередности”. Договорът е прекратен по искане на бенефициента. Близо 25% от общият брой
посещения на място са направени с цел верификация на извършените по договорите дейности.
Прекратяване на сключените по процедурата договори
Общият брой на прекратените по процедурата договори е 51, като причините за прекратяването им са,
както следва:
 Липса на необходимите средства за изпълнение на договора, вследствие на финансовата и
икономическа криза: причината е посочена от общо 24 бенефициенти, поискали прекратяване на
договори;
 Невъзможност за изпълнение на дейностите по договора, произтичаща от проблеми с изпълнители
(доставчици) – липса на изпълнител; непоемане на сроков ангажимент; по-високи от планираните
цени, предложени от външни (извън България) организации; настъпили пазарни изменения (липса на
консултиращи/ сертифициращи/ изпитващи организации в България, които да изпълнят одобрените
дейности по проекта или такива, които не биха могли да ги изпълнят до изтичане на срока на
договора) – общо 5 броя;
 Невъзможност за изпълнение на дейностите по договора, произтичаща от вътрешни за
бенефициента фактори/причини – общо 3 броя;
 Неизпълнение на дейностите, произтичащо от неодобрени искания за изменение в договора за
безвъзмездна финансова помощ – общо 1 брой;
 Прекратяване на договори от страна на Договарящия орган на основание чл. 11.2. от Общите
условия към договора, а именно липса на отчетност и необосновано неизпълнение на проектни
дейности – общо 17 броя;
 Прекратяване на договори на основание сигнал за нередност относно конфликт на интереси – 1
брой.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ по прекратените 51 броя договори възлиза на 2 217 391,
31 лв. (1 133 751,56 евро).
Изменения на сключените по процедурата договори
Общият брой на сключените допълнителни споразумения към договорите за безвъзмездна финансова
помощ е 108. Общият брой на одобрените искания за несъществени изменения на договорите за
безвъзмездна финансова помощ възлиза на 103.
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007
„Технологична модернизация на предприятията”
Договорите за безвъзмездна финансова помощ са сключени през септември 2008 г. Тъй като
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настоящият доклад обхваща периода от 01 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г., то цялата
информация относно процедурата по одобрение на проектните предложения и сключването на
договорите за безвъзмездна финансова помощ е предоставена в Годишния доклад за 2008 г.
Настоящият доклад обхваща изцяло периода на изпълнение и финално отчитане на договорите за
безвъзмездна финансова помощ.
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.
Изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ и осъществяване на мониторинг
По процедурата са сключени общо 125 договора с размер на безвъзмездната финансова помощ по тях
– 47 942 386,65 лева (24 512 929,06 евро). Договорите са сключени под отлагателно условие и влизат
в сила след представяне от страна на бенефициентите на документи, доказващи наличието на
финансови средства, покриващи 100% от общите допустими разходи по проекта - Договор за банков
кредит или Договор за краткосрочен финансов лизинг, или Договор за откриване на специална
банкова сметка. Настъпилата в края на 2008 г. финансова и икономическа криза е причина за
непредставяне на изискуемите документи по по-голяма част от сключените договори, като в сила
влизат едва 66 от тях. Изпълнението им стартира през периода септември 2008 – януари 2009 г., като
времевият обхват за изпълнението на проектите е максимум 12 месеца. Общата стойност на
безвъзмездната финансова помощ по тях възлиза на 22 534 335,70 лв. (11 521 799,62 евро). Към
31.12.2009 г. изпълнението на дейностите по проектите е приключило (с изключение на един
договор, чието изпълнение приключва на 05.01.2010 г.), като са подадени общо 45 финални отчета.
Към края на отчетният период общата сума на верифицираните и платени средства по 8 (осем) от
приключилите договори възлиза на 1 424 521,31 лв. (728 357,35 евро). Плащанията по останалите
договори предстои да бъдат извършени в началото на 2010 г. след приключване на проверката на
финалните отчети и верифициране на разходите.
За периода на изпълнение на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
процедурата са проведени общо 141 посещения на място с цел удостоверяване на дейности по
доставки, услуги и СМР, осъществявани в рамките на проектите, преглед на проектна документация,
обсъждане на възникнали проблеми, включително и постъпили искания за изменения на договорите.
От общия брой проведени посещения на място 51 са извършени с цел установяване на напредъка по
изпълнението на проектите, както и физическа проверка и верифициране на постигнатите резултати.
В допълнение, 5 посещения са осъществени във връзка с възникнали съмнения за извършени
нередности от страна на бенефициентите. Други 85 посещения са извършени в момент на приемопредаване на новодоставено оборудване, услуга или резултат от приключено СМР.
Прекратяване на сключените и влезли в сила договори
Общият брой на прекратените по процедурата договори е 12, като причините за прекратяването им са,
както следва:
 Липса на финансови средства за изпълнение на дейностите по договора вследствие финансовата и
икономическа криза - общо 6 бенефициенти са посочили тази причина в исканията си за
прекратяване на договорите;
 Невъзможност за изпълнение на дейностите по договора, произтичаща от проблеми с изпълнители
(доставчици), както и невъзможност за спазване на план-графика и сроковете за изпълнение на
договора – общо 2 бенефициенти са посочили тази причина в исканията за прекратяване на
договорите;
 Невъзможност за изпълнение на дейностите по договора, произтичаща от вътрешни за
бенефициента фактори/причини – общо 2 бенефициенти са посочили тази причина в исканията за
прекратяване на договорите;
 Промяна в стратегията на предприятието – причината е посочена от 1 бенефициент.
 Констатирани от страна на Договарящия орган нередности по отношение на декларираните
обстоятелства за категория на предприятието – на това основание е прекратен 1 договор.
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Размерът на безвъзмездната финансова помощ по прекратените 12 договори възлиза на 5 082 551,48
лв. (2 598 707,17 евро).
Изменения на сключените по процедурата договори
Общият брой на подадените искания за съществено изменение е 41, в резултат на което сключените
допълнителни споразумения към договорите за безвъзмездна финансова помощ е 12. Общият брой на
подадените искания за несъществени изменения на договорите за безвъзмездна финансова помощ
възлиза на 41.
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003/2.1.03 „Покриване
на международно признати стандарти”
Целта 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.
В рамките на обявения краен срок за набиране на проекти по процедурата са подени и регистрирани
общо 342 проектни предложения.
При общ бюджет на процедурата в размер на 29 337 450,00 лева (15 000 000 евро), общата стойност
на заявената безвъзмездна финансова помощ по подадените проектни предложения възлиза на 16 297
565,24 лева (8 332 940,61 евро), което е приблизително 50% от бюджета на процедурата.
Оценка на подадените по процедурата проектни предложения
Оценката на подадените по процедурата проектни предложения е извършена в периода 9 януари – 9
април 2009 г. и включва следните основни етапи:


Проверка на административното съответствие - извършена в периода
февруари 2009 г.

9 януари – 3



Проверка на допустимостта на кандидатите и проектните дейности периода 4 - 13 февруари 2009 г.

извършена в



Техническа и финансова оценка - извършена в периода 17 март – 9 април 2009 г.

Отхвърлени проектни предложения по процедурата
Общият брой на проектните предложения, отхвърлени на отделните етапи от оценката е 141 броя,
като най-голям е броя на проектите, отпаднали на етап оценка на административното съответствие.
Одобрени за финансиране проектни предложения
Общият брой одобрени за финансиране проектни предложения е 201, като общата стойност на
безвъзмездната финансова помощ е в размер на 6 509 647,43 лева (3 328 380,93 евро).
Разпределение на одобрените за финансиране проектни предложения по вид на
икономическата дейност

Таблица 3
Вид икономическа дейност
Дейности в областта на услугите
Търговия на едро и дребно
Производство на текстил, облекло и изделия от кожа
Производство на химически продукти и изделия от пластмаса
Дейности в областта на информационните и компютърните технологии
Производство на метални изделия
Производство на машини, оборудване и други технически изделия
Полиграфическа и издателска дейност
Строителство
Хотелиерство и ресторантьорство

Одобрени проекти
45 броя
26 броя
17 броя
17 броя
13 броя
11 броя
10 броя
10 броя
9 броя
9 броя
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Производство на изделия от дървен материал и мебели
Производство на хранителни продукти и напитки
Производство на изделия от неметални суровини
Други

8 броя
8 броя
7 броя
11 броя

Сключени договори за безвъзмездна финансова помощ
След извършване на проверка за документална допустимост на одобрените за финансиране
кандидати с цел удостоверяване на обстоятелствата по чл. 10, ал. 5, т. 2 от Постановление на МС №
121/31.05.2007 г. (обн. ДВ, бр. 45 от 08.06.2007 г., посл. изм. ДВ, бр. 81 от 16.09.2008 г., във връзка с
§ 11 от Преходни и Заключителни разпоредби на ПМС № 121/31.05.2007 г. (обн. ДВ, бр. 45 от
08.06.2007 г., посл. изм. ДВ бр. 16/27.02.2009 г.) са сключени договори за безвъзмездна финансова
помощ с общо 181 броя одобрени за финансиране кандидати. Общата стойност на безвъзмездната
финансова помощ по сключените договори е в размер на 5 865 189,16 лв. (2 998 869,60 евро).
С общо 20 от одобрените кандидати не са сключени договори за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ. По отношение на двама от тях, причините за несключване на договори са
констатирани несъответствия в декларирани на етап кандидатстване обстоятелства, които не
позволяват да им бъде предоставена финансова помощ. Причината за несключване на договори с
останалите 18 кандидати е изразеният от тяхна страна отказ от подписване на договор. Като основна
причина за отказа е посочено обстоятелството, че дейностите за въвеждане на съответния стандарт са
стартирали преди обявяване на резултатите от оценката.
Общият бюджет на процедурата първоначално е в размер на 19 558 300 лева (10 000 000 евро), като с
решение на Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност” от 5.12.2008 г., общия размер
на безвъзмездната финансова помощ е увеличен на 29 337 450 лева (15 000 000 евро). Оставащите
неусвоени финансови средства са в размер на 23 472 260,84 лева (12 001 360,49 евро).
Влизане в сила и прекратяване на сключените по процедурата договори за безвъзмездна финансова
помощ
Всички сключени 181 броя договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ влизат в
сила от датата на подписването им от двете страни. Договорите са сключени в периода от месец юли
до месец ноември 2009 г., като времевия обхват за изпълнение на проектите е максимум 12 месеца.
По отношение на 5 (пет) броя от сключените и влезли в сила договори са постъпили официални
искания от страна на бенефициентите за тяхното прекратяване. Като основна причина за
прекратяване на договорите, бенефициентите посочват промяната в икономическата ситуация, която
е довела до рязък спад в общите приходи на предприятието и невъзможност за успешно изпълнение
на проекта, поради липсата на необходимите финансови ресурси за осигуряване на собственото
съфинансиране. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по прекратените договори възлиза на
142 195,02 лв. (72 704,27 евро).
В резултат на това, към края на отчетния период, в етап на изпълнение са общо 176 (сто седемдесет и
шест) договори, като за целта е разработено и публикувано Оперативно ръководство за техническо и
финансово изпълнение на проектите по процедурата. Размерът на безвъзмездната финансова помощ
по договорите в етап на изпълнение възлиза на 5 733 334, 54 лева (2 931 452, 37 евро).
Изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ и осъществяване на мониторинг
През отчетния период по операцията са проведени общо 27 проверки на място, от които 16 са
свързани с удостоверяване на доставки на оборудване, 9 с цел установяване на напредъка по
проектите и 2 посещения с цел извършване на верификация на доставки/услуги в резултат на
внесени два междинни отчета през месец декември 2009 г.
Бенефициентите са внесли общо 60 искания за изменения на договорите за безвъзмездна финансова
помощ, като голяма част от тях касаят промяна на техническите характеристики на заложеното за
закупуване оборудване.
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Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 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.
В рамките на обявения краен срок за приемане на проекти са подени и регистрирани общо 950 броя
проектни предложения.
Оценка на подадените по процедурата проектни предложения
Оценката на подадените проектни предложения е извършена в периода 27 януари – 27 април 2009 г. и
включва следните основни етапи:
 Проверка на административното съответствие - извършена в периода 27 януари – 25
февруари 2009 г.


Проверка на допустимостта на кандидатите и проектните дейности периода 26 февруари - 24 март 2009 г.



Техническа и финансова оценка - извършена в периода 25 март – 27 април 2009 г.

извършена в

Отхвърлени проектни предложения по процедурата
Общият брой на проектните предложения по процедурата, отхвърлени на отделните етапи от
оценката е 520, като най-голям е броя на проектите, отпаднали на етап оценка на административното
съответствие.



84% от отстранените от последващо участие в процедурата или общо 441 броя проектни
предложения са отхвърлени на етап оценка на административното съответствие;
16% или общо 79 броя проектни предложения са отхвърлени на етап проверка на
допустимостта на кандидатите и дейностите.

Натрупаният до момента опит при реализиране на процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Програма ФАР и ОП „Конкурентоспособност” показва, че още на първите два
етапа от оценката при повече от половината подадени проектни предложения се констатират
несъответствия с изискванията на Насоките за кандидатстване. Изискването на допълнителни
документи/разяснения и предоставянето на допълнителен срок за отстраняване на установените
несъответствия води до забавяне на оценителния процес и представлява риск за приключване на
оценката в рамките на нормативно определените срокове.
Изключително високият процент проектни предложения, отпаднали на етап оценка на
административното съответствие е резултат преди всичко от промяната в правилата за извършване
на оценката, изразяваща се в ограничаване на възможността за изискване на допълнителни
документи и разяснения от кандидатите. В конкретния случай, 84% от отхвърлените проектни
предложения или 46% от всички подадени проекти са отстранени поради липсващи документи или
установени несъответствия в представените документи с изискванията, посочени в Насоките за
кандидатстване по процедурата.
Една от най-често допусканите грешки, водеща до отхвърляне на проектните предложения на етап
„оценка на административното съответствие”, е липсата на един или повече от задължително
изискуемите документи (финансови отчети, документи за регистрация и др.), без които извършването
на последваща оценка на проекта е невъзможно. Често допускана грешка е и прилагането на
некоректно и неправилно попълнени декларации за обстоятелствата, които на етап кандидатстване се
удостоверяват чрез декларации, а на етап сключване на договор - с документи, издадени от
съответните компетентни органи.
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Одобрени за финансиране проектни предложения
Общият брой одобрени за финансиране проектни предложения е 175, като общата стойност на
безвъзмездната финансова помощ по тях е в размер на 97 274 095,17 лв. (49 736 218 евро).
Девет от одобрените кандидати се отказват от сключване на договор, като на тяхно място са
класирани следващите по ред в класирането одобрени кандидати. Като причина за отказа най-често
се посочва настъпилата промяна в икономическата ситуация, която прави проекта и одобрените
дейности нерелевантни към настоящите пазарни условия.
По процедурата е съставен списък с резервни проектни предложения, за които не е осигурено
финансиране, включващ общо 255 проектни предложения на обща стойност 175 686 639,64 лв.
(89 828 530,34 евро), като размерът на безвъзмездната финансова помощ по тях е 99 493 189,54 лв.
(50 870 840,34 евро).
Разпределение на одобрените за финансиране проектни предложения по код на икономическата им
дейност
Данните за разпределение на финансираните проекти по код на икономическа дейност показват, че
предприятията от производствения сектор представляват 90% от всички одобрени за финансиране
кандидати. В таблица 4 е посочено разпределението на одобрените проекти по вид на
икономическата дейност на предприятията – преобладават тези с основна дейност производство на
машини и оборудване, както и обработка на метали, като близо 34% от всички финансирани проекти
попадат именно в тези сектори.

Таблица 4
Вид икономическа дейност
Производство на машини, оборудване и други технически изделия
Производство на метални изделия
Производство на химически продукти и изделия от пластмаса
Производство на изделия от дървен материал и мебели
Производство на хартия, полиграфическа и издателска дейност
Производство на изделия от неметални суровини
Производство на текстил, облекло и изделия от кожа
Производство на хранителни продукти и напитки
Дейности в областта на услугите
Дейности в областта на информационните и компютърните технологии
Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства
Други

Одобрени
проекти
30 броя
29 броя
23 броя
18 броя
18 броя
13 броя
11 броя
11 броя
7 броя
5 броя
4 броя
6 броя

Сключени договори за безвъзмездна финансова помощ
След извършване на проверка за документална допустимост на одобрените за финансиране
кандидати с цел удостоверяване на обстоятелствата по чл.10, ал. 5, т.2 от Постановление на МС №
121/31.05.2007 г. (обн. ДВ, бр.45 от 08.06.2007 г., посл. изм. ДВ, бр.81 от 16.09.2008 г., във връзка с §
11 от Преходни и Заключителни разпоредби на ПМС № 121/31.05.2007 г. (обн. ДВ, бр.45 от
08.06.2007 г., посл. изм. ДВ бр.16/27.02.2009 г.) са сключени договори за безвъзмездна финансова
помощ с общо 172 броя одобрени кандидати, в това число с 6 броя кандидати, включени в „резервния
списък” одобрени проектни предложения. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по
сключените договори е в размер на 97 401 930, 60 лв. (49 801 580,22 евро).
Общият бюджет на процедурата първоначално е в размер на 68 454 050 лева (35 000 000 евро), като с
решение на Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност” от 5.12.2008 г., общият размер
на безвъзмездната финансова помощ е увеличен на 97 791 500 лева (50 000 000 евро). Определеният
за процедурата финансов ресурс е договорен почти на 100%, като оставащите неусвоени средства в
размер на 389 569,40 лева (199 186,73 евро) не са достатъчни за финансирането на следващия по ред
одобрен за финансиране и включен в „резервния списък” кандидат.
Влизане в сила и прекратяване на сключените по процедурата договори за безвъзмездна финансова
помощ
Всички сключени по процедурата 172 броя договори влизат в сила от датата на подписването им от
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двете страни. Договорите са сключени в периода от месец юли до месец декември 2009 година, като
времевия обхват за изпълнение на проектите е максимум 12 месеца.
По отношение на 3 (три) броя от сключените и влезли в сила договори са постъпили искания от
страна на бенефициентите за тяхното прекратяване. Като основна причина е посочена промяната в
икономическата ситуация, която води до спад в общите приходи на предприятието и невъзможност
за успешно изпълнение на проектите, поради липсата на финансови ресурси за осигуряване на
собственото съфинансиране. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по прекратените
договори е 1 730 731, 81 лв. (884 922,70 евро).
Към края на отчетния период в етап на изпълнение са общо 169 (сто шестдесет и девет) броя
договори, като за целта е разработено и публикувано Оперативно ръководство за техническо и
финансово изпълнение на проектите по процедурата. Размерът на безвъзмездната финансова помощ
по договорите в етап на изпълнение възлиза на 95 671 198,79 лева (48 916 657,53 евро ).
Изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ и осъществяване на мониторинг
След подписването на договорите за безвъзмездна финансова помощ е изготвен „Годишен план за
проверки на място”, който е съгласуван с УО и е въведен в ИСУН.
През отчетния период, по посочените 169 договора в изпълнение са извършили 42 посещения на
място, от които 27 са проведени с цел констатиране фактическото състояние на производствени
сгради и помещения, за които е предвидено извършването на строително-монтажни работи (СМР);
11 посещения на място са извършени с цел удостоверяване на доставки на оборудване, закупено по
проектите; 1 посещение - с цел удостоверяване приемо-предаване на изготвени визуализационни
материали по проектите; 1 - по време на приемо-предаване на извършени СМР, 1 планово посещение
за обсъждане поддържането на проектно досие и процедурите за определяне на изпълнител от страна
на бенефициента; 1 посещение - с цел верифициране на закупеното по проекта оборудване след
подаване на финален отчет придружен с искане за плащане от страна на бенефициента. Всяко едно от
горепосочените посещения на място е въведено в ИСУН.
През отчетния период са сключени 19 допълнителни споразумения, в резултат на подадени от
бенефициентите искания за съществени изменения на договора за безвъзмездна финансова помощ.
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003/2.1.05
„Технологична модернизация в големи предприятия”
Основната цел на процедурата е оказването на подкрепа на големите предприятия в България за
постигането на технологична модернизация чрез насърчаване на инвестициите в ново оборудване и
технологии с оглед разширяване на дейността и повишаване на конкурентоспособността им.
В рамките на обявения краен срок за приемане на проекти са регистрирани общо 154 броя проектни
предложения.
Оценка на подадените по процедурата проектни предложения
Оценката на подадените проектни предложения е извършена в периода 26 януари – 27 април 2009 г.
и включва следните основни етапи:
 Проверка на административното съответствие - извършена в периода 26 януари – 6
февруари 2009 г.
 Проверка на допустимостта на кандидатите и проектните дейности - извършена в
периода 7 - 18 февруари 2009 г.
 Техническа и финансова оценка - извършена в периода 20 февруари – 24 април 2009 г.
Отхвърлени проектни предложения по процедурата
Общият брой на проектните предложения, отхвърлени на отделните етапи от оценката е 69, като със
сравнително равен дял са отпадналите на етап оценка на административното съответствие и оценка
на допустимостта на кандидатите и проектните дейности.
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- 41% от отстранените от участие в процедурата или общо 28 проектни предложения са отхвърлени
на етап административна проверка;
- 43% или общо 30 проектни предложения са отхвърлени на етап оценка на допустимостимостта на
кандидатите и дейностите;
- 16% или общо 11 проектни предложения са отхвърлени на етап техническа и финансова оценка.
Одобрени за финансиране проектни предложения
Общият брой одобрени за финансиране проектни предложения е 39, като общата стойност на
безвъзмездната финансова помощ по тях е в размер на 97 304 725,85 лв. (49 751 879,46 евро).
По процедурата е съставен и списък с резервни проектни предложения, за които не е осигурено
финансиране, включващ общо 46 проектни предложения на обща стойност 160 303 102,37 лв.
(81 962 931,98 евро), като размера на безвъзмездната финансова помощ по тях е 74 443 007,89 лв.
(38 062 689,38 евро ).
Разпределение на одобрените за финансиране проектни предложения по код на икономическата им
дейност
Данните показват, че предприятията от производствения сектор отново заемат водещо място сред
одобрените за финансиране проекти - 79% от всички одобрени проектни предложения. В таблица 5 е
показано разпределението на проектите по вид на икономическа дейност.

Табл. 5
Вид икономическа дейност
Производство на машини, оборудване и други технически изделия
Производство на метални изделия
Производство на химически продукти и изделия от пластмаса
Производство на текстил, облекло и изделия от кожа
Строителство
Производство на хранителни продукти и напитки
Производство на изделия от неметални суровини
Други

Одобрени проекти
12 броя
8 броя
4 броя
3 броя
3 броя
2 броя
2 броя
5 броя

Сключени договори за безвъзмездна финансова помощ
След извършване на проверка за документална допустимост на одобрените за финансиране
кандидати с цел удостоверяване на обстоятелствата по чл.10, ал. 5, т.2 от Постановление на МС №
121/31.05.2007 г. (обн. ДВ, бр.45 от 08.06.2007 г., посл. изм. ДВ, бр.81 от 16.09.2008 г., във връзка с §
11 от Преходни и Заключителни разпоредби на ПМС № 121/31.05.2007 г. (обн. ДВ, бр.45 от
08.06.2007 г., посл. изм. ДВ бр.16/27.02.2009 г.) са сключени договори за безвъзмездна финансова
помощ с общо 42 броя одобрени за финансиране кандидати, в това число 5 броя, включени в
„резервния списък” с одобрени проектни предложения. Общата стойност на безвъзмездната
финансова помощ по сключените договори е 97 140 549,83 лв. (49 667 936,31 евро ).
Един от одобрените за финансиране кандидати се отказва от сключване на договор за безвъзмездна
финансова помощ. Като причина за отказа кандидатът е посочил настъпилите промени в
икономическата ситуация и пазара на произвежданите от предприятието продукти, което
преориентира стратегията на фирмата, включително заложените по проекта дейности. Поради
констатирани несъответствия в декларирани на етап кандидатстване данни, Договарящият орган
отказва подписване на договор с един от одобрените кандидати. За сключване на договори са
поканени следващите по ред в класирането одобрени бенефициенти.
Общият бюджет на процедурата първоначално е в размер на 68 454 050 лева (35 000 000 евро), като с
решение на Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност” от 5.12.2008 г. общия размер на
безвъзмездната финансова помощ е увеличен на 97 791 500 лева (50 000 000 евро). Определеният за
процедурата финансов ресурс е договорен почти на 100%, като оставащите неусвоени средства в
размер на 650 950,17 лева (332 830,64 евро) не са достатъчни за финансирането на следващия по ред
одобрен за финансиране и включен в „резервния списък” кандидат.
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Влизане в сила и прекратяване на сключените по процедурата договори за безвъзмездна финансова
помощ
Всички сключени по процедурата 42 договори за безвъзмездна помощ влизат в сила от датата на
подписването им от двете страни. Договорите са сключени в периода от месец юли до месец
октомври 2009 година, като времевия обхват на проектите е максимум 18 месеца. По отношение на 1
(един) брой от сключените и влезли в сила договори, е постъпило искане от страна на бенефициента
за неговото прекратяване. Изложената причина е свързана с липсата на финансови ресурси за
осигуряване на собственото съфинансиране. Безвъзмездната финансова помощ по прекратения
договор е в размер на 941 175,93 лв. (481 222,99 евро). Допълнително един от сключените договори е
прекратен от страна на Междинното звено поради установена нередност, като безвъзмездната
финансова помощ по този договор е в размер на 3 818 900 лв. (1 952 602,52 евро).
Към края на отчетния период в етап на изпълнение са общо 40 (четиридесет) договори, като за целта
е разработено и публикувано Оперативно ръководство за техническо и финансово изпълнение на
проектите по процедурата. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по договорите в етап на
изпълнение е 92 380 473,90 лв. (47 234 110,80 евро).
Изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ и осъществяване на мониторинг
През отчетния период по посочените 40 договора за безвъзмездна финансова помощ в изпълнение са
извършени 16 посещения на място, от които 13 са проведени с цел констатиране фактическото
състояние на производствени сгради и помещения, за които е предвидено извършването на
строително-монтажни работи (СМР).Други 3 посещения на място са извършени с цел удостоверяване
на доставки на оборудване, закупено във връзка с изпълнение на проектите.
През периода от сключване на договорите за безвъзмездна помощ до края на 2009 г. са сключени 11
допълнителни споразумения. По- голямата част от исканията за съществени изменения на договорите
за безвъзмездна финансова помощ, касаят промяна в техническите характеристики и заложените
параметри на оборудването. Основната причина, която се посочва от бенефициентите е промяната на
пазарната обстановка, както и предлагането на по – усъвършенствани технологии и нови модели с
по – добри технически параметри от тези, заложени в проектните предложения.
Останалата част от исканията за изменение на договорите за безвъзмездна финансова помощ касаят
удължаване на срока на изпълнение на договорите. Голяма част от оборудването, което трябва да
бъде закупено по тази операция, са сложни технологични линии, чието производство отнема месеци.
Основни изводи от изпълнението на процедурите по приоритетни оси 1 и 2
Анализът на финансовите и физически показатели от изпълнението на оперативната програма през
2009 г. показва забавяне и сравнително нисък процент на усвояване на предоставените по линия на
Структурните фондове средства. Процентът на усвояемост на средствата към 31.12.2009 г. е 0.4 % от
бюджета на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.
Отчетените ниски стойности на показателите за физическия напредък на оперативната програма
(индикатори за контекст, индикатори на ниво оперативна програма - индикатори за ядро, въздействие
и на индикатори на ниво приоритетни оси) съпоставени спрямо целевите такива са резултат както на
забавяне в изпълнението на оперативната програма така и на факта, че при разработване на голяма
част от индикаторите в оперативната програма са заложени целеви стойности на ниво сключени
договори, а не приключени/изпълнени проекти.
Ниският процент на реално изплатени средства по ОПК и констатираното забавяне в нейното
изпълнение се дължи на няколко фактора: по две от трите процедури, обявени през 2007 г., не се
предвиждаше възможност за авансови и междинни плащания, което означава, че първите плащания
по тях реално могат да се извършат едва след пълното изпълнение на проектите. Обявените през 2008
г. процедура предвиждаха такава възможност, но за съжаление мнозинството от бенефициентите не
заявиха желание за извършване на такива плащания. Причини за това са недостатъчния размер на
авансовите плащания, както и изискването те да бъдат обезпечавани с банкова гаранция. В тази
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връзка Управляващият орган на ОПК неколкократно е отправял предложения към Министерство на
финансите за увеличаване размера на авансовите плащания до 35% от стойността на безвъзмездната
помощ, както и приемането на запис на заповед като обезпечение на авансовите плащания. В тази
връзка Министерство на финансите е изразило становище, че съгласно действащото към момента
указание на министъра на финансите ДНФ 01/10.03.2009 г., авансовите плащания са определени с
размер до 20% от стойността на безвъзмездната помощ, като предложенията на МИЕТ са
неприемливи към дадения момент.
Сред причините за забавянето в изпълнението са както настъпилите структурни промени, така и
негативните последици от икономическата и финансова криза, оказали сериозно влияние върху
развитието на българската икономика като цяло и състоянието на българските предприятия. От
сключените към 31 декември 2009 г. общо 739 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в рамките на процедурите в изпълнение по приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма
са прекратени 121 договора. Една от най- често посочваните причини за прекратяване на договора от
страна на бенефициентите е промяната в икономическата ситуация, която е довела до рязък спад в
приходите на предприятието, липса на оборотни средства и невъзможност за успешно изпълнение на
проекта.
Анализа на обявените от старта на оперативната програма през 2007 г. до края на 2009 г. процедури
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ показва, че традиционно най-голям интерес
българските предприятия проявяват към процедурите, обявени в рамките на операция „Технологично
обновления в предприятията” и операция „Покриване на международно признати стандарти”.
Данните от прегледа на всички етапи от процеса на оценка на постъпилите проектните предложения
по процедурите показват, че най-голям процент проектни предложения са отпаднали на етап „Оценка
на административното съответствие” и етап „Оценка на допустимостта”, поради констатирани
формални несъответствия или неспазване на изискванията за допустимост на кандидатите,
дейностите или разходите по процедурите. Тази тенденция е резултат, както от промяната в
правилата за извършване на оценката, изразяваща се в ограничаване на възможността за изискване
на допълнителни документи и разяснения от кандидатите – над 50% от подадени проекти са
отстранени поради липсващи документи или установени несъответствия в представените документи
с изискванията, посочени в Насоките за кандидатстване по процедурата, така и на все още ниската
степен на подготовка на българските предприятия за усвояване на средствата по Структурните
фондове на ЕС, липсата на достатъчен административен капацитет и усложнените административни
процедури, свързани с изпълнение на оперативните програми по Структурните фондове на ЕС.
С цел намаляване на големият процент отхвърлени проекти предложения, опростяване на
процедурите, намаляване на административната тежест и цялостно оптимизиране на процеса на
изпълнение и управление на оперативната програма УО на ОПК предприе следните действия:


Въведена бе процедура за извършване на предварителна проверка за окомплектованост при
подаване на проектните предложения. Посредством текстовете на т. 7.1.1.1 „Предварителната
проверка за окомплектованост, подаване и регистрация на проектни предложения” от
Вътрешните правила за работа на Оценителната комисия и на екипа по договаряне при
процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПК, се дава възможност
при подаване на проектните предложения на ръка, лицето, приносител на проектното
предложение да направи устно искане за извършване на предварителна проверка на проектното
предложение от служител на договарящия орган относно наличието на изискуемите документи
и за спазване на изискуемата форма, но не и относно съдържанието на представените документи.



Проведена бе поредица от срещи с представители на консултантските организации и бизнеса
с цел обсъждане на възможностите за подобряване на процедурите и условията за
кандидатстване от гледна точка на потенциалните бенефициенти на оперативната програма;



Създадени бяха четири тематични работни групи - работна група „Законодателство и
планиране”; работна група „Процедури за подбор на проекти и насоки за кандидатстване”;
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работна група „Управление и мониторинг на проекти” и работна група „Мениджмънт и
административен капацитет”, които разработиха предложения и мерки за подобряване на
различните процедури, свързани с различни етапи от проектния цикъл, включени в план за
действие на УО на ОПК във всяка една от посочените области, чието изпълнение ще стартира
през 2010 г. Всяка от работните групи разработи конкретни предложения за подобрение във
всяка от тематичните области, които бяха обсъдени с представителите на УО на ОПК и
залегнаха в разработен в края на 2009 г. план за действие за тяхното изпълнение.
Работната група „Законодателство и планиране” подготви предложения за промяна на
ПМС № 121/2007 по посока облекчаване на процедурите, свързани с процеса на
кандидатстване за безвъзмездна помощ по програмата и на оценка на проектните
предложения, както и изменение и допълнение на ПМС№ 55/2007, целящи оптимизиране на
процедурите за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена
безвъзмездна финансова помощ.
Работна група „Процедури за подбор на проекти и Насоки за кандидатстване”
завърши своята работа с представяне на предложения за публикуване на пълна методика и
критерии за оценка на проектни предложения като част от Насоките за кандидатстване; ясно
регламентиране към кой момент се декларират обстоятелствата за свързаност от Закона за
малките и средните предприятия; публикуване на указание за попълване на декларация за
държавни помощи; удължаване на допустимия срок за продължителност на проектите на 18
месеца, особено по процедури, по които са допустими и СМР.
Основните предложения на Работна група „Управление и мониторинг на проекти” са
по посока на намаляване на срока за разглеждане на допълнително внесени документи;
увеличаване размера на авансовото плащане от 20% на 35% от общия размер на
безвъзмездната помощ и облекчаване на условията за гарантиране на авансовите плащания;
да се въвеждане на практиката да бъдат публикувани казуси, възникнали в резултат на
изпълнението на проекти и одобрените решения от УО и МЗ; на всеки 6 месеца Междинното
звено /ИАНМСП/ да прави анализ и оценка на изпълнението на проектите по ОПК.
Работна група „Мениджмънт и административен капацитет” направи предложения за
повишаване на административния капацитет на УО и МЗ на ОПК, провеждане на обучения,
атестиране и мотивиране на служителите ангажирани с процеса на изпълнение на
оперативната програма.
Конкретните резултати от изпълнението на мерките, предвидени в плана за действие
ще бъдат отчетени в Годишния доклад за изпълнение на ОПК за 2010 г.


Доразвити са процедурите, свързани с осъществявания предварителен контрол от страна на
УО към МЗ във връзка с процеса на разработване на насоки за кандидатстване и оценка –
предварителен контрол върху назначаването на Оценителната комисия и одобряването на
изготвения от нея оценителен доклад. Детайлизирана е уредбата на дейността на наблюдателя
като е предвиден минимален брой присъствия от негова страна на заседания на Оценителната
комисия и методология за избор на проектни предложения, подлежащи на проверка от него.
Доразвит е и механизмът за проверка за наличие или отсъствие на двойно финансиране на
предложените за финансиране проекти и дейности. Предвиден е механизъм за избор и
включване на външни експерти в състава на Оценителната комисия.



Започна работа по разработване на Вътрешни правила за условията и реда за провеждане на
конкурси за подбор на външни оценители за участие в оценителни комисии за провеждане на
процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. Вътрешните
правила се разработват на основание чл. 17, ал. 4 от ПМС №121/2007 г. за определяне на реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми,
съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по
Програма ФАР на Европейския съюз и тяхната основна цел е да гарантират прозрачна
конкурсна процедура, изградена на принципа на конкуренция въз основа на професионалните
качества и опита на кандидатите за външни оценители, както и предотвратяване на
конфликта на интереси.



Разработен бе проект за изменение и допълнение на постановление на МС № 236 от 27
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септември 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по
оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 20072013 г., даващо възможност за допустими по Оперативната програма да се считат разходите,
извършени след датата на обявяване на конкретната процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, но преди датата на подаване на проектното предложение от
страна на бенефициента, в случаите, в които те са извършени за консултантски услуги във
връзка с разработване на проектното предложение;


При обявяване на нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към
Насоките за кандидатстване се публикуват:
- пълна методика и критерии за оценка на проектни предложения – максимално допустимите
точки за всеки раздел, включително условията и критериите за присъждане на определен брой
точки.
- подробни указания и примери за попълване на декларация по чл. 3 и чл. 4 от Закона за
малките и средните предприятия;
- подробни указания за попълване на декларация за държавни помощи, включително с
примерни образци;
- оперативно ръководство за изпълнение на договорите за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.
Изброените действия са предприети в рамките на действащото към момента ПМС 121/2007 г.



Въведена бе практиката при обявяване на следващи процедури за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ бенефициентите на програмата да имат възможност да
участват в обществено обсъждане на критериите и методиката за оценка на проектни
предложения, договора за безвъзмездна финансова помощ и общите условия към
финансираните договори по предстоящите за обявяване процедури за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма, като направените коментари и
предложения бъдат отразени при подготовка на окончателният вариант на насоките и пакетът
документи за кандидатстване по съответните процедури.



Провеждани са регулярни срещи с представители на социално-икономическите партньори,
консултантски организации и бизнеса с оглед обсъждане на подготовката на съобразени с
актуалните нужди на потенциалните бенефициенти на ОПК процедури за предоставяне на
безвъзмездна помощ;



Номинирани бяха представители на УО на ОПК в създадените междуведомствени работните
групи за изменение и допълнение на ПМС №121/2007 и ПМС №55 по посока опростяване на
действащите процедури и правила, свързани с изпълнение на оперативните програми по
Структурните фондове на ЕС.

ПРИОРИТЕТНИ ОСИ 3, 4 и 5
По Приоритетна ос 3 през 2009 г. продължиха преговорите с Европейски инвестиционен фонд за
прилагане на Инициативата JEREMIE в Република България. Преговорите бяха успешно приключени
на 27.05.2009г. с подписването на Рамковото споразумение и Финансовото споразумение по
Инициативата и бяха одобрени с Решение № 403 от 28.05.2009 г. на Министерският съвет. С оглед
на променящата се икономическа и финансова среда се наложи споразуменията да бъдат
преразгледани и в края на 2009 г. започна процес на предоговаряне по приоритетната ос, като беше
дадена по- голяма тежест на рисковите инструменти за финансов инженеринг. Така направената
промяна е в резултат от усилията на държавата да отговори на липсата на външни източници на
финансиране за фирмите, намиращи се в стартираща фаза и фаза на начален растеж - сектор, който е
считан за прекалено рисков за банково финансиране, особено в текущата икономическа
среда. Развитието на пазара на рисков капитал в България и наличието на повече инструменти и
възможности за рисково финансиране на иновативни проекти, както на вече съществуващи
предприятия, така в новосъздадени такива с висок потенциал за развитие, ще доведе до висока
добавена стойност и силен икономически растеж в дългосрочен план.
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Процедурата на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4
BG161PO003-4.1-Популяризиране на предимствата за инвестиране в България; BG161PO003-4.2Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на международните пазари;
BG161PO003-4.3-Подобряване на националната инфраструктура по качеството, беше обявена през
месец декември 2008 г. До крайния срок за подаване на проектни предложения - 04.03.2009 г. бяха
подадени 6 проектни предложения. Оценителна комисия за разглеждане и оценка на подадените
шест проектни предложения приключи работата си на 30.06.2009 г. без забавяне. Бяха финансирани
всички шест подадени проектни предложения, по които общият размер на исканата безвъзмездна
помощ е в размер на 73 887 773.41 лв. (37 778 798.14 евро) или близо 96.8% от обявения бюджет.
Успешното изпълнение на заложените в одобрените за финансиране по приоритетната ос проекти ще
доведе до реално подобряване на бизнес средата в България чрез популяризиране на предимствата за
инвестиране в България посредством провеждането на дейности за възстановяване на положителния
имидж на страната като привлекателна дестинация за инвестиции, насърчаване на
интернационализацията на българските предприятия чрез предоставяне на институционална,
логистична и финансова подкрепа за МСП за улесняване достъпа и присъствието, им на
международни пазари и подпомагане на процеса на изграждане на ефективна и функционираща
система от организации (национална инфраструктура по качеството), които да гарантират
безопасност, точност и качество на продуктите и услугите, които се произвеждат и/или предоставят
от българските предприятия.
По тази приоритетна ос през отчетния период не бяха идентифицирани проблеми.
По Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” бяха подготвени и одобрени за финансиране следните
проекти , свързани с ефективното управление на оперативната програма:
 Проект BG161PO003-5.0.01-0003 „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”, общ бюджет: 19 559
659.00 лв. (10 000 848.25 eвро) – с бенефициент дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност”, Управляващ орган на оперативната програма;


Проект BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност да дейностите
по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
2007-2013”, общ бюджет: 11 367 600.00 лв. (5 812 250.74 eвро) – с бенефициент дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на оперативната
програма;



Проект BG161PO003-5.0.01-0005 „Развитие на капацитета на Изпълнителна агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия за ефективно управление и изпълнение на
Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”, общ бюджет: 5 931 117 лв. (3 032
578.48 евро) – с бенефициент Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия, Междинно звено на оперативната програма;

Предвид факта, че по обявените от УО две обществени поръчки, които имат за цел реализиране на
дейностите, предвидени в Комуникационния план, с предмет съответно „Разработване на графична
концепция и изработка на печатни информационни материали, свързани с Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” и „Осъществяване на
дейности за комуникация и публичност по Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, договори не бяха сключени през
2009 г., голяма част от предвидените за 2009 г. дейности по проект BG161PO003-5.0.01-0004
„Осигуряване на публичност и прозрачност да дейностите по Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” не бяха изпълнени. По останалите
два проекта до края на отчетния период бяха извършени определени дейности (виж т. 6 от настоящия
доклад), но няма подадени междинни отчети, в следствие на което ефектът от използването на
средствата по Приоритетна ос 5 ще бъде отчетен и анализиран в годишните доклади за следващите
години.
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Прилагане на правилото „ 80 % за малки и средни предприятия към 20 % за големи предприятия
от общия бюджет, предвиден за Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”:
Подкрепата по Оперативна програма „Конкурентоспособност” е фокусирана, но не и ограничена до
микро, малките и средни предприятия. Въпреки, че големите предприятия разполагат с достатъчно
възможности за финансиране на инвестиционните си проекти, те са също важен фактор в
икономиката като „генератор” на заетост и растеж, значителен участник в НИРД и иновационните
дейности и основен партньор при създаването на мрежи и клъстери. Това обуславя и необходимостта
от подкрепа на големи предприятия като възможност за постигане допълнително въздействие за
развитие и растеж. С оглед на това ОПК допуска подкрепа за големите предприятия в някои области
и при определени условия. Подкрепата за големи предприятия е насочена както към разработване и
въвеждане на иновации от предприятия и внедряването им в икономиката, така и закупуване и
въвеждане на нови технологии, въвеждане на международно признати стандарти и системи за
качество и мерки за енергийна ефективност и използване на ВЕИ. Подкрепата за големи предприятия
е ограничена в сравнение с помощта за МСП, от гледна точка на насоченост (видове проектни
дейности) и интензитет на помощта. С цел да се осигурят равни възможности, честна конкуренция и
съответствие с приложимите режими на държавна помощ, в случаите, когато това е уместно се
разработват отделни процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ за големите предприятия и
общата финансова алокация за големи предприятия е ограничена до 20% от общите средства
предвидени по Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 2 на оперативната програма.
По отношение на Приоритетна ос 1:
При спазване на правилото „80 % за малки и средни предприятия към 20% за големи предприятия, от
общия бюджет на Приоритетна ос 1 на ОП „Конкурентоспособност””, който е в размер на 246 500 000
евро, за малки и средни предприятия са предназначени 197 200 000 евро, а за големи предприятия – 49
300 000 евро. Междинното звено е следило за спазване на посоченото съотношение, както следва:
- На етап сключване на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
процедурите, по които допустими бенефициенти на помощта са малки, средни и големи предприятия, а
именно:
Договорената безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 (по процедура BG161PO003-1.1.02
„Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на
иновативни услуги” и по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие
на стартиращи иновативни предприятия”) за малки и средни предприятия е в размер на 19 353 178,15
лева (9 895 274,64 евро), т.е. от предвидените по Приоритетната ос средства за малки и средни
предприятия остават 187 304 725,36 евро.
Договорената безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 (по процедура BG161PO003-1.1.02
„Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на
иновативни услуги”) за големи предприятия е в размер на 11 359 789,90 лева (5 808 257,44 евро), т.е. от
предвидените по Приоритетната ос средства за големи предприятия остават 43 491 742,56 евро.
Изплатената безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 към 31.12.2009 г. е в размер на 325
481.61 лева /166 418.66 евро, включва само изплатени авансови плащания за малки и средни
предприятия.
По отношение на Приоритетна ос 2:
При спазване на правилото „80 % за малки и средни предприятия към 20 % за големи предприятия”, от
общия бюджет на Приоритетна ос 2 на ОП „Конкурентоспособност”, който е в размер на 593 837 780
евро, за малки и средни предприятия са предназначени 475 070 224 евро, а за големи предприятия – 118
767 556 евро. Междинното звено е следило за спазване на посоченото съотношение, както следва:
- На етап сключване на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
процедурите, по които допустими бенефициенти на помощта са малки, средни и големи предприятия, а
именно:
Договорената безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2 (по процедура
2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация в предприятията”, процедура
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BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия, процедура
2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати стандарти” и процедура
BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти”) за малки и средни предприятия
е в размер на 123 380 970,54 лв./63 084 656,17 евро, т.е. от предвидените по Приоритетната ос средства
за малки и средни предприятия остават 411 985 567,83 евро.
Договорената безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2 (по процедура BG161PO0032.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия, процедура 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007
„Покриване на международно признати стандарти” и процедура BG161PO003-2.1.03 „Покриване на
международно признати стандарти”) за големи предприятия е в размер на 93 681 017,10 лв./ 47 899
078,18 евро, т.е. от предвидените по Приоритетната ос средства за големи предприятия остават 70 868
477,82 евро.
- На етап отчитане изпълнението на проектите и извършване на плащания към бенефициентите :
Изплатената безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2 към 31.12.2009 г. е в размер на
6 535 946,91 лева /3 175 409,19 евро, включително изплатени авансови плащания, в размер както следва:
 1 218 810,43 лева /623 177,43 евро от общо изплатената безвъзмездна финансова помощ
за авансови плащания по Приоритетна ос 2 за малки и средни предприятия
 3 430 291,75 лв./ 1 753 907,23 евро от общо изплатената безвъзмездна финансова помощ
за авансови плащания по Приоритетна ос 2 за големи предприятия.
Общо изплатената безвъзмездна финансова помощ по окончателни плащания в размер на 1561363,12
лева / 798 324,53 евро в съотношение 1 478 482,57 лв./ 755 947,73 евро или 94,7 % от общо изплатените
окончателни плащания по Приоритетна ос 2 е за малки и средни предприятия към 82 520,55 лв. / 42
192,73 евро или 5,3 % от общо изплатените окончателни плащания по Приоритетна ос 2 за големи
предприятия.
Принос на Оперативната програма към Лисабонския процес, включително нейния принос към
постигането на целите, посочени в чл. 9, параграф 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
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 за постигане на
целите и задачите на Лисабонската стратегия в частта й за насърчаване на НИРД и иновациите.
Основната цел на приоритетната ос е подобряване на българската иновационна система чрез
подкрепа за иновационни дейности в предприятията и подобряване на проиновативната
инфраструктура. По процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007: „Подкрепа за създаване и развитие
на стартиращи иновативни предприятия” 30 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 в до пазарна фаза жизнеспособните иновативни идеи с потенциал за
внедряване в икономиката. По процедура BG161PO003/1.1.1-02 „Подкрепа за внедряване в
производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”, 10
български предприятия са получили подкрепа за изпълнението на проекти в областта на
внедряването на иновативни продукти, процеси и услуги и конкретно подкрепа за закупуване на
необходимото оборудване за производствено внедряване на предлаганите от тях иновации.
В допълнение, петте процедури в изпълнение по Приоритетна ос 2: “Повишаване ефективността на
предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” допринасят за подобряване на бизнес
средата и икономическия растеж. В рамките на процедура 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007
„Технологична модернизация на предприятията”, процедура BG161PO003/2.1.04 „Технологична
модернизация в малки и средни предприятия”, и процедура BG161PO003/2.1.05 „Технологична
модернизация в големи предприятия” 280 български предприятия получават подкрепа за
разширяване на дейността си чрез технологично обновление, подобряване на управлението,


Представената в тази част информация е за брой сключени договори по описаните процедури
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въвеждане на нови продукти, услуги и процеси. Интервенциите по процедура
2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 ”Покриване на международно признати стандарти” и процедура
BG161PO003/2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти” предоставят възможност на
360 български предприятия в различни сектори на икономиката да получат подкрепа за постигане на
съответствие с международно признати стандарти – планиране, провеждане и сертифициране на
международни системи за управление на качеството, въвеждане на системи и стандарти за
управление, опазване на околната среда и др.
Общата цел на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
2007- 2013 г. за развитие на динамична икономика, конкурентноспособна на европейския и световен
пазар е пряко 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 2 “Повишаване
ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”.
Интервенциите и по Приоритетни оси 1 и 2, 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 икономика,
създаване на нови работни места и стимулиране на икономическия растеж.
По-голяма част от подкрепените проекти се намират в начална фаза на изпълнение и постигнатите
конкретни резултати и принос към целите на Лисабонската стратегия и тези, съгласно чл. 9, ал. 3 от
Регламент на ЕО 1083/2006 могат да бъдат отчетени на по-късен етап.
В допълнение, Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.,
в качеството си административна структура, отговаряща за разработване и прилагане на политики,
свързани с изпълнението на Лисабонската стратегия в Република България, участва активно в
дейностите по изпълнение на План за действие по Националната програма за реформи на Република
България със следните мерки:
•
Мярка „Извеждане на енергийната ефективност като приоритет във всички бъдещи схеми,
насочени към насърчаване на НИРД”;
•
Мярка „Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за обновяване на
оборудването за приложни цели в изследователски организации;
•
Мярка „Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготовка на
техническа документация за изграждане на Технологични паркове”
Представители на УО на ОПК участват в състава на Работна група 31 “Лисабонска стратегия” и в
това си качество взеха участие в процеса на извършване на „Анализ на координацията на
административните структури и звена, отговарящи за разработването и прилагането на политики,
свързани с Лисабонската стратегия в Република България” и изготвеният доклад както и във всички
дейности по координация и изпълнение на ангажименти за изпълнение на Лисабонската стратегия в
България. Работна група 31 „Лисабонска стратегия” се ръководи от директори на дирекции в
Министерство на финансите и Министерски съвет и е съставена от представители на държавната
администрация – министерства, агенции, както и Националния статистически институт,
Националния осигурителен институт, Българска народна банка и др. Целта на работната група е
разработване на Националната програма за реформи на Република България, в съответствие с
обновената Лисабонска стратегия и участие в изпълнението на стратегията „Европа 2020”.
-

Доказване на последиците от изпълнението на оперативната програма за насърчаване на
равните възможности на мъжете и жените, когато е целесъобразно и описание на
споразуменията за партньорство.
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Един от принципите на хоризонталните политики на ЕС е принципът за гарантиране на равните
възможности. Той се отнася до недопускането на 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 недопускането на
дискриминация следва да бъдат стриктно съблюдавани в процеса на програмиране и изпълнение на
всяка оперативна програма. Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007–2013 г. има специален фокус върху създаването на нови работни
места, премахване на бариерите за равен достъп до работа, както и недопускане на дискриминация,
основана на пол, образование, религия и възраст. Изпълнението на всички приоритети на програмата
се основава на принципите на равните възможности и недопускането 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. Макар и на доста ранен етап от своето изпълнение отчетените в рамките на т. 2 и т. 3
стойности на показателите за физическия напредък отчитат прилагането на правилото за равните
възможности в рамките на ОПК.
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 програмиране, подготовка, финансиране,
наблюдение и оценка 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. В началото
на 2009 г. Управляващият орган на оперативната програма сформира две работни групи от
представители на социално-икономическите партньори и представители на организациите и
институциите, членове на Комитета за наблюдение на ОПК, съответно: Работна група по
Приоритетна ос 1 “Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности” и
Работна група по Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда”. Целта на работните групи е да подпомогнат УО на ОПК в процеса на
програмиране на предстоящите за обявяване през 2010 г. процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ. През 2009 г. се проведоха шест срещи на работните групи (8 и 9 октомври, 26
октомври и 30 октомври 2009 г.). В рамките на проведените срещи представители на социалноикономическите партньори дадоха своето експертно становище и предложения по предложените и
разработени от УО на ОПК общи критерии за избор на операции по следните индикативни операции:
„Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и внедряването им в икономиката”;
„Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативна инфраструктура”; „Технологично
обновление в предприятията”; „Покриване на международно признати стандарти”; „Подкрепа за
внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”;
„Създаване на мрежа от организации, предоставящи консултантски и информационни услуги за
предприятията”. Характерна за направените предложения от социално-икономическите партньори е
тенденцията в процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ да бъдат включвани
като допустими повече икономически сектори, като обосновката е свързана с икономическата и
финансова криза и влошеното състояние на предприятия в повечето сектори, както и нуждата от
свежи пари за инвестиции с цел повишаване на конкурентоспособността им. Предложенията и
коментарите ,направени в хода на срещите и комуникацията с членовете на работните групи бяха
отразени при окончателното разработване на общите критерии за избор на операции, представени на
Петото заседание на Комитета за наблюдение на ОПК, проведено на 25 ноември 2009 г. За разлика от
социално-икономическите партньори, препоръката на ЕК по отношение на процедурите за
предоставяне на безвъзмездна помощ е те да бъдат фокусирани върху определени приоритетни
сектори. По анализа на приоритетните сектори, както по отношение на подкрепата за МСП, така и в
сферата на иновациите, работи дирекция „Икономическа политика в МИЕТ, като определените от
нея приоритетни икономически сектори и иновационни области ще бъдат определени като
допустими по процедурите за безвъзмездна помощ, планирани за обявяване през трето и четвърто
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тримесечие на 2010 г.
В допълнение, съществена роля играят и създадените по инициатива на УО на ОПК и споменати вече
в доклада четири тематични работни групи - Работна група „Законодателство и планиране”; Работна
група „Процедури за подбор на проекти и насоки за кандидатстване”; Работна група „Управление и
мониторинг на проекти” и Работна група „Мениджмънт и административен капацитет”. както
и
проведените поредица от срещи с представители на бизнеса, консултантските организации и
работодателските организации за обсъждане на предложения за подобряване и ускоряване на
изпълнението и усвояването на средствата предоставени по линия на ОПК. Предложенията бяха
отразени в процеса на разработка на новите процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ,
предприетите от УО на ОПК мерки за опростяване на процедурите и намаляване на
административната тежест в хода както на подготовка и оценка на проектните предложения така и
на ниво изпълнение на одобрените за финансиране проекти.
Механизъм за гарантиране избягване на конфликт на интереси при управлението и
изпълнението на ОПК
Един от механизмите за гарантиране избягване на конфликт на интереси при управлението и
изпълнението на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013 е разделението на отговорности и функции между отделите на УО и МЗ на
ОПК. Прилагането на този принцип се гарантира от детайлно разписани текстове в Наръчника на УО
и Наръчника на МЗ за оперативно изпълнение и процедури, описващи координацията на дейностите
и отговорностите вътре в УО и МЗ. Външните взаимоотношения с Междинното звено, са разписани
подробно в Междуинституционалното споразумение за делегиране на правомощия по изпълнението
на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
на Междинно звено.
Разделението на функциите в УО и МЗ се осигурява чрез:


Разделение на отговорностите в следните процеси:
o

програмиране на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

o

провеждане на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

o

мониторинг на изпълнението,

o

контрол и извършване на плащането,

o

функцията на плащане, осчетоводяване и отчитане;



Осъществяване на предварителен/последващ контрол от съответните отдели по делегираните
(приоритетни оси 1 и 2) и неделегираните приоритетни оси (приоритетни оси 3, 4 и 5) на
оперативната програма;



Прилагане на системата за двоен подпис.

В случаите, в които УО е бенефициент по ОП „Конкурентоспособност”, при провеждане на
процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 5
„Техническа помощ” на ОП „Конкурентоспособност”, с цел спазването на принципа на разделение на
функциите съгласно чл. 58 (б) от Регламент 1083/2006, както и избягване на конфликт на интереси,
със Заповед № РД-16-204/06.03.2009 г. на министъра на икономиката и енергетиката и Ръководител
на УО са определени служители на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, които
да изпълняват функциите на Договарящ орган по смисъла на чл. 2, т. 1 от ПМС №121/31.05.2007 г.
В случаите, в които лицата, определени да изпълняват функциите на Договарящ орган, съгласно
Заповед № РД-16-204/06.03.2009 г. на министъра на икономиката и енергетиката, са включени като
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крайни бенефициенти по проект по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на оперативната програма,
съответните извършени дейности и разходи се верифицират от независимо лице - дипломиран
експерт счетоводител, който се наема за целта чрез процедура.
Друг способ за гарантиране избягване на конфликта на интереси при управлението и изпълнението
на ОП „Конкурентоспособност” е разработването и прилагането на Вътрешните правила за
предотвратяване на конфликт на интереси и спазване на принципа на безпристрастност и
независимост при управление и изпълнение на ОП „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013, утвърдени със Заповед № РД-16-1029/03.12.2009 г. на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма и ръководител на Управляващия орган. Както е посочено в
чл. 1 на Вътрешните правила, целта е да се създаде ефективен механизъм за предотвратяване на риск
от настъпване на конфликт на интереси и гарантиране спазването на принципа на безпристрастност и
независимост при управление и изпълнение на операциите, финансирани в рамките на ОП
„Конкурентоспособност”. Регламентирани са мерки и механизми по отношение на лица, които са
заемали длъжности в Управляващия орган или Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност”,
след прекратяване на правоотношенията им с УО и МЗ, за да се предотврати извличане на
неправомерна облага от позицията, която са заемали.
Правилата се прилагат по отношение на следните лица:
1. Лица на трудово или служебно правоотношение в УО или МЗ на ОП „Конкурентоспособност”;
2. Лицата, предложени за членове на оценителна комисия за провеждане на процедури за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ/както и лица, предложени за членове в комисии за
провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от ОП
„Конкурентоспособност”;
3. Членове на оценителната комисия, помощник-оценителите и наблюдателите, както и лица, членове
в комисии за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани със
средства от ОП „Конкурентоспособност”;
4. Лица, сключили договори с УО/МЗ на ОП „Конкурентоспособност” за предоставяне на услуги,
свързани с осъществяване на дейности по наблюдение и контрол върху изпълнението на одобрени за
финансиране по ОП „Конкурентоспособност”, включително мониторинг и проверки на място;
5. Кандидати в процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП
„Конкурентоспособност”
6. Участници в процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от ОП
„Конкурентоспособност”;
7. Бенефициенти, сключили договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП
„Конкурентоспособност”;
8. Изпълнители по договори за възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от ОП
„Конкурентоспособност”.
За докладваният период са установени два случая, свързани с бивши служители на ИАНМСП като
МЗ и на Управляващия орган.
1. „Случаят Андрей Лалов”
В края на 2008г. УО на ОПК обяви открита процедура за сключване на рамково споразумение с
трима изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности за
комуникация и публичност по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013”. В един от участниците в процедурата, консорциум
„БизнесДотКомм”, участват Андрей Лалов и Ивайла Илиева - бивши служители в дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност”, три месеца след прекратяване на служебните
правоотношения в УО. Консорциумът, в който са включени двамата бивши служители, е избран за
един от тримата потенциални изпълнители, с които да бъде сключено рамково споразумение.
Решението на възложителя, с което са класирани участниците и са определени потенциалните
изпълнители е обжалвано от двама от участниците в процедурата пред Комисията за защита на
конкуренцията, която е потвърдила решението на възложителя. Решението на КЗК впоследствие е
обжалвано пред Върховния административен съд, който е постановил налагане на временна мярка –
спиране на процедурата за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка.
До края на 2009 г. Върховният административен съд не се е произнесъл с решение по съществото на
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спора.
Със Заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма е назначена комисия от
Инспектората на министерството, която да извърши проверка по проведената процедура. В резултат
на извършената проверка, министърът на икономиката, енергетиката и туризма постановява решения
№№ РД-16-957 и РД-16-958 от 09.11.2009г., с които установява наличие на нарушение на
разпоредбата на чл. 22, ал.1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от
Ивайла Илиева и Андрей Лалов във връзка с участието им като участници в консорциум
„БизнесДотКомм” в горепосочената процедура. Така постановените решения на министъра са
обжалвани от г-жа Илиева и г-н Лалов по законоустановения ред.
2. „Случаят Николай Тодоров” е докладван на УО като сигнал за нередност от служителя по
нередности в МЗ. Бившият началник на отдел в МЗ е взел участие в среща при посещение на място
от представители на Междинното звено и Европейската комисия (Главна дирекция „Регионална
политика”) 11 месеца след напускането си от МЗ. Извършено е разследване, взето е решение за
засилено наблюдение, контрол и отчетност на всеки етап от изпълнението на договора с
бенефициента и своевременното информиране на Управляващия орган от страна на Междинното
звено. УО е изискал от Инспектората на МИЕТ, в чиито функции съгласно Закона за предотвратяване
и разкриване на конфликт на интереси е включено извършване на проверки за конфликт на интереси,
да извърши проверка, като му е предоставил всички налични досега материали и документи, събрани
по случая.
Установени процедури и постигнати резултати при разрешаване на обжалване от страна на
бенефициентите
В изпълнение на делегираните функции по Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”,
Междинното звено разглежда и се произнася по възражения и жалби, постъпващи, както по
отношение на резултатите от процеса на оценка, така и при изпълнение и отчитане на сключените
договори за безвъзмездна финансова помощ по отделните операции на Приоритетни оси 1 и 2 на
оперативната програма. С оглед постигане на прозрачност и проследимост на процеса по
произнасяне всички постъпващи възражения/жалби се входират в Информационно-деловодната
система на ИАНМСП. За всяко постъпило в ИАНМСП възражение/жалба се извършва проверка по
отношение на тяхната основателност, като за резултатите от извършената проверка писмено се
информират подалите ги лица.
По отношение изготвянето на становища по основателността на постъпващите в МЗ възражения и
жалби, във връзка с Решения на Ръководителя на МЗ за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, и с цел предоставяне на отговори по тях в Глава 4 от Наръчника на МЗ е предвидена
процедура, съгласно която със заповед на Ръководителя на МЗ се определят съответните отговорни
служители, които да разглеждат и да се произнасят по постъпващи възражения и жалби.
Непосредствено след като получи съответното възражение/жалба, отговорния за произнасянето по
него служител го вписва в регистъра на възраженията и жалбите. Служителят разглежда постъпилите
възражения/жалби, извършва цялата необходима по случая проверка и подготвя становище до
Ръководителя на Договарящия орган, придружено с проект на отговор до подателя на
възражението/жалбата. Изготвеният проект на отговор преди да бъде представен за подпис на
Ръководителя на Договарящия орган се съгласува със съответните служители от секторите/отделите,
в чиято компетентност е полученото възражение/жалба.
В случай, че при разглеждане на постъпилите възражения/жалби и извършване на съответните
проверки възникнат съмнения за нередност, сигналът се докладва от отговорния по жалбите и
възраженията служител по реда, описан в Процедурния наръчник на Междинното звено.
След издаване на Решението на Ръководителя на Договарящия орган за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, кандидатите по съответната процедура за подбор на проекти, имат
право да поискат допълнителни разяснения или да депозират своите възражения/жалби до
Междинното звено, във връзка с Решението на Ръководителя на Договарящия орган, касаещо дадено
проектно предложение по съответната процедура за подбор на проекти. В случая, постъпилите
възражения/жалби се разглеждат по горепосочения ред.
Решението на Ръководителя на Договарящия орган за предоставяне на безвъзмездна финансова
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помощ по същество представлява административен акт, който влиза в сила от момента на неговото
издаване и подлежи на обжалване по реда, описан в Административно-процесуалния кодекс. В
конкретния случай по отношение на обявените към края на отчетния период процедури за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по които ИАНМСП е Договарящ орган, са
подадени няколко жалби пред съответните съдебни органи, касаещи издадени от Ръководителя на
Договарящия орган решения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
По отношение на обявените към настоящия момент процедури за подбор на проекти, по които
оценката на подадените проектни предложения е приключила и са издадени Решения на
Ръководителя на Договарящия орган за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, са подадени
общо седем жалби до компетентния административен съд, с които се оспорва законосъобразността
на решенията. Към днешна дата са постановени решения на първа инстанция по две от висящите
производства, с които съдът констатира, че жалбите са неоснователни. Жалбоподателите са
обжалвали решенията пред горестоящата съдебна инстанция, като към днешна дата няма издадено
окончателно решение по тях. За останалите пет производства все още не е налице произнасяне на
съда по допустимостта и основателността на жалбите.
Съгласно Общите условия към финансираните по Оперативна програма “Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 договори за безвъзмездна финансова
помощ след извършена проверка от страна на Договарящия орган на подадени от бенефициента
доклади и документи, представляващи основание за плащане, бенефициентът има право да подаде
възражение в рамките на 5 работни дни, придружено с доказателства, срещу решението на
Договарящия орган за непризнаване на разходите. Начинът за произнасяне по възражението и
разглеждане на доказателствата са в съответствие с процедурите, описани в Общите условия към
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Отговорът на постъпилите
възражения/жалби съдържа конкретна информация относно основанията за отхвърляне на
съответното проектно предложение, за частичното или цялостното неодобряване на представения
пред Договарящия орган доклад от бенефициента за изпълнение на договора за безвъзмездна
финансова помощ, приложими в съответствие с европейското и националното законодателство, както
и в съответствие с Насоките за кандидатстване по съответната операция и подписания договор за
безвъзмездна финансова помощ.
При постъпване на възражения/жалби относно резултатите за извършената от Договарящия орган
проверка на представен от бенефициента отчет за изпълнение на договор за безвъзмездна финансова
помощ и при уреждане на възникнали спорове трябва да се има предвид, че съгласно Общите
условия към финансираните по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика 2007-2013” договори за безвъзмездна финансова помощ, се прилага
законодателството на Република България.
При постъпване на адресирано до Ръководителя на МЗ официално писмо с указание за произнасяне
по получено в Управляващия орган възражение/жалба отнасящи се до делегираните на МЗ
Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”, в рамките на 14 календарни дни от
постъпването на жалбата/искането съответния/съответните служител/и се произнася/т след
съгласуване (при необходимост) със съответните служители в отделите/секторите, в рамките на
чиито компетенции е постъпилата жалба/искане. В случай, че се установи неспазване на срока за
отговор по възраженията/жалбите, получени в МЗ, Ръководителят на УО издава указания и
препоръчва предприемането на корективни действия от страна на Ръководителя на МЗ.
Съгласно функциите, делегирани на ИАНМСП като Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на
ОП „Конкурентоспособност” и гореописаните вътрешни правила и процедури от Процедурния
наръчник, МЗ разглежда и се произнася по постъпващите възражения и жалби в съответствие с
правилата на Общността и националните правила, като се гарантира прозрачността и обективността
на процеса.
При извършване на цялостен преглед на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в етап на изпълнение през 2009 г. е установено, че са постъпили общо 185 броя възражения и
жалби, от които 149 броя са по отношение на издадени Решения за предоставяне на безвъз мездна
финансова помощ на Ръководителя на МЗ и 36 броя са свързани с изпълнението на сключените с
бенефициентите договори, както следва:
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161РО003/1.1.1-01/2007
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„Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”
По процедурата са постъпили общо 63 броя жалби, от които 44 са свързани с процедурата по оценка
на проектните предложения и 19 - с изпълнението на сключени договори за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по процедурата. От постъпилите 44 възражения и жалби, отнасящи
се до резултатите от извършената оценка на проектните предложения:
-

3 жалби са подадени от кандидати, отпаднали на етап документална проверка;

-

6 жалби са подадени от кандидати, отпаднали на етап оценка на допустимостта;

-

8 жалби са подадени от кандидати, отпаднали на етап техническа и финансова оценка;

-

27 жалби са подадени от кандидати, отпаднали на етап оценка на административното
съответствие.

Всички посочени жалби са разгледани от страна на Междинното звено, изготвени са отговори до
подателите, като е констатирано, че основанията за отхвърляне на проектните предложения от страна
на Оценителната комисия са обосновани и са в пълно съответствие с критериите, заложени в
Насоките за кандидатстване и приложимото законодателство.
Във връзка с изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ по процедурата са
постъпили общо 19 възражения и жалби срещу неоснователни становища от страна на експерти на
МЗ по подадени междинни отчети на бенефициенти по процедурата. Жалбите са разгледани и
определени като неоснователни и нямат за резултат промяна в предоставено становище от страна на
МЗ.
Процедура за BG161PO003-1.1.02„Подкрепа за внедряване в производството на иновативни
продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”
По процедурата са постъпили общо 2 жалби, които са свързани с процедурата по оценка на
проектните предложения, както следва:
- 1 от постъпилите жалби са подадени от страна на кандидати, отпаднали на етап оценка на
допустимостта;
- 1 от постъпилите жалби са подадени от страна на кандидати, отпаднали на етап оценка на
административното съответствие.
Жалбите са разгледани от страна на Междинното звено, изготвени са отговори до подателите, като е
констатирано, че основанията за отхвърляне на проектните предложения са обосновани и са в
съответствие с критериите, заложени в Насоките за кандидатстване и приложимото законодателство.
По отношение на изпълнението на сключените по процедурата договори за безвъзмездна финансова
помощ през отчетния период не са постъпвали възражения/жалби.
Процедура 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати стандарти”
По процедурата са постъпили общо 19 жалби, от които 14 са свързани с процедурата по оценка на
проектните предложения и 5 - с изпълнението на сключени договори за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ. От подадените 14 възражения и жалби във връзка с резултатите от
проведената оценка:
-

1 жалба е подадена от страна на кандидат, отпаднал на етап документална проверка;

-

1 жалба е подадена от страна на кандидат, отпаднал на етап оценка на допустимостта;

-

12 жалби са подадени от страна на кандидати, отпаднали на етап оценка на
административното съответствие.

Всички посочени жалби са разгледани от страна на Междинното звено, изготвени са отговори до
подателите, като е констатирано, че основанията за отхвърляне на проектните предложения са
обосновани и са в съответствие с критериите, заложени в Насоките за кандидатстване и приложимото
законодателство.
Във връзка с изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ по процедурата са
постъпили общо 5 възражения и жалби срещу неоснователни становища от страна на експерти на МЗ
по подадени междинни отчети на бенефициенти по процедурата. Жалбите са разгледани, като във
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връзка с 3 (три) от постъпилите жалби, Междинното звено е представило писмени искания за
становище от страна на Управляващия орган и Комитета за наблюдение на ОП
„Конкурентоспособност”. При извършената проверка от страна на МЗ, по отношение на една от
останалите две жалби, е установено, че жалбата е основателна, като становището на Междинното
звено е променено.
Процедура 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007„Технологична модернизация на предприятията”
По процедурата са постъпили общо 17 жалби, от които 16 са свързани с процедурата по оценка на
проектните предложения и една - с изпълнението на сключени договори за безвъзмездна финансова
помощ. От подадените 16 възражения и жалби във връзка с резултатите от проведената оценка:
-

5 жалби са подадени от страна на кандидати, отпаднали на етап документална проверка;

-

9 жалби са подадени от страна на кандидати, отпаднали на етап оценка на допустимостта;

-

2 жалби са подадени от страна на кандидати, отпаднали на етап оценка на
административното съответствие.

Всички посочени жалби са разгледани от страна на Междинното звено, изготвени са отговори до
подателите, като е констатирано, че основанията за отхвърляне на проектните предложения са
обосновани и са в съответствие с критериите, заложени в Насоките за кандидатстване и приложимото
законодателство.
Постъпилата жалба във връзка с изпълнение на сключен по процедурата договор за безвъзмездна
финансова помощ се отнася до възражение срещу неодобрение от страна на МЗ на тръжна
документация (пояснителен документ, обява и др.). Жалбата е счетена за неоснователна, като не е
настъпила промяна в становището на МЗ.
Процедура BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия”
По процедурата са постъпили общо 16 жалби, които се отнасят до процедурата по оценка на
проектните предложения:
-

3 от постъпилите жалби са подадени от кандидати, отпаднали на етап документална
проверка;
5 от постъпилите жалби са подадени от кандидати, отпаднали на етап оценка на
допустимостта;
5 от постъпилите жалби са подадени от кандидати, отпаднали на етап оценка на
административното съответствие;
3 от постъпилите жалби са подадени от кандидати, отпаднали на етап техническа и
финансова оценка.

Всички посочени жалби са разгледани от страна на Междинното звено, изготвени са отговори до
подателите, като е констатирано, че основанията за отхвърляне на проектните предложения са
обосновани и са в съответствие с критериите, заложени в Насоките за кандидатстване и приложимото
законодателство.
По отношение на изпълнението на сключените по процедурата договори за безвъзмездна финансова
помощ през отчетния период не са постъпвали възражения/жалби.
Процедура BG161PO003-2.1.04 “Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
По процедурата са постъпили общо 42 жалби, които са свързани с процедурата по оценка на
проектните предложения:
-

7 от постъпилите жалби са подадени от кандидати, отпаднали на етап оценка на
допустимостта;
32 от постъпилите жалби са подадени от кандидати, отпаднали на етап оценка на
административното съответствие;
3 от постъпилите жалби са подадени от кандидати, отпаднали на етап техническа и
финансова оценка.

Всички посочени жалби са разгледани от страна на Междинното звено, изготвени са отговори до
подателите, като е констатирано, че основанията за отхвърляне на проектните предложения са
обосновани и са в съответствие с критериите, заложени в Насоките за кандидатстване и приложимото
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законодателство.
По отношение на изпълнението на сключените по процедурата договори за безвъзмездна финансова
помощ през отчетния период не са постъпвали възражения/жалби.
Процедура BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти”
По процедурата са постъпили общо 15 жалби, които са свързани с процедурата по оценка на
проектните предложения, както следва:
-

1 от постъпилите жалби е подадена от кандидат, отпаднал на етап документална проверка;

-

1 от постъпилите жалби е подадена от кандидат, отпаднал на етап оценка на допустимостта;

-

9 от постъпилите жалби са подадени от кандидати, отпаднали на етап оценка на
административното съответствие.

-

3 от постъпилите жалби са подадени от кандидати, отпаднали на етап техническа и
финансова оценка.

Всички посочени жалби са разгледани от страна на Междинното звено, изготвени са отговори до
подателите, като е констатирано, че основанията за отхвърляне на проектните предложения са
обосновани и са в съответствие с критериите, заложени в Насоките за кандидатстване и приложимото
законодателство.
По отношение на изпълнението на сключените по процедурата договори за безвъзмездна финансова
помощ през отчетния период не са постъпвали възражения/жалби.
От посочените данни е видно, че по отношение на постъпилите жалби във връзка с процеса на оценка
на проектните предложения по отделните процедури, най-голям е броя на жалбите, касаещи
отстраняването на проектите на етапи оценка на административното съответствие и оценка на
допустимостта. Последното е пряко свързано с големия брой проектни предложения, които отпадат
на посочените два етап от оценката поради формални несъответствия или неспазване на
изискванията за допустимост на кандидатите, дейностите или разходите по процедурите. В тази
връзка и с оглед намаляване броя на постъпващите жалби, една от извършените промени в
Процедурния наръчник на Междинното звено – Вариант 7, утвърден със Заповед № РД-161016/27.11.2009 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма касае възможността за
извършване на предварителна проверка за окомплектованост на проектните предложения във всички
случаи, когато лицето-приносител изяви желание за това, както и процедура за изискване на
допълнителни документи и разяснения от страна на кандидатите в случаите когато в процеса на
оценка се установи несъответствие с изискванията за административното съответствие съгласно
Насоките за кандидатстване.
УО на ОПК поддържа отделен регистър на жалбите, получени във връзка с процедури за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по делегираните на МЗ приоритетни оси 1 и 2. При
получаване на жалба по делегираните на МЗ приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”
Управляващият орган я изпраща с официално писмо до Ръководителя на МЗ с указание за
изразяване на становище до жалбоподателя с копие до управляващия орган. МЗ е длъжно да се
произнесе по жалбата в рамките на 14 календарни дни от постъпването й. В случай, че УО установи
неспазване на срока за отговор на жалбите, получени в МЗ, Ръководителят на УО издава указания и
препоръчва предприемането на корективни действия от страна на Ръководителя на МЗ.
През 2009 г. в УО са получени общо 37 бр. жалби по делегираните на МЗ приоритетни оси 1 и 2 на
ОП „Конкурентоспособност”.
Версия 7 от Наръчника на УО на ОП „Конкурентоспособност” (утвърден със Заповед № РД-16986/18.11.2009) съдържа процедура по оспорване на решението на Ръководителя на Договарящия
орган по неделегираните приоритетни оси на ОП „Конкурентоспособност” (приоритетни оси 3, 4 и 5)
във връзка с процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. След издаване на
Решението за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, кандидатите по съответната
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, имат право да поискат допълнителни
разяснения или да депозират жалби до Договарящия орган, във връзка с Решението на Ръководителя
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на Договарящия орган, касаещо дадено проектно предложение по съответната процедура.
В УО се поддържа регистър на жалбите, получени във връзка с процедури за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 3, 4 и 5. Съгласно предвидената в Наръчника
процедура в рамките на 14 календарни дни от постъпването на жалбата/искането
съответния/съответните
служител/и,
назначени
със
Заповед
на
Ръководителя
на
Управляващия/Договарящия орган, се произнася/т след съгласуване (при необходимост) със
съответните служители в отделите/секторите, в рамките на чиито компетенции е постъпилата
жалба/искане. Служителят разглежда постъпилите жалби/искания за разяснения, извършва цялата
необходима проверка и подготвя проект на отговор, от името на Ръководителя на
Управляващия/Договарящия орган до подателя на жалбата/искането. След съгласуване проектът на
отговор се представя за подпис на Ръководителя на Управляващия/Договарящия орган, след което се
изпраща до кандидата.
През 2009 г. в УО не са постъпили жалби по неделегираните приоритетни оси 3, 4 и 5 на
оперативната програма.
В случай, че при разглеждане на постъпилите жалби/искания за разяснения и извършване на
съответните проверки възникнат съмнения за нередност, същите се докладват от отговорния по
жалбите и възражения служител по ред, описан в процедурния наръчник на УО.
Установени процедури и постигнати резултати при разрешаване на констатирани случаи на
нередности и такива при сключване на договори с подизпълнители, «свързани лица» по смисъла
на § 1 на Допълнителните разпоредби от Търговския закон:
Процедурите за администриране на сигнали за нередности и измами, както и за регистриране и
докладване на случаи на нередности и/или измами, прилагани от Управляващия орган и
Междинното звено на ОПК през отчетния период включват:


Поддържане на регистър на получените сигнали за нередности и измами. В регистъра се
регистрират всички постъпили сигнали, както и всички сигнали, постъпили по електронна
поща, по телефон или вследствие на публикации в медиите и др.



За всеки отделен сигнал по приоритетни оси 1 и 2 се уведомява Управляващия орган в 10
дневен срок след регистриране на сигнала в регистъра. Към уведомлението се прилага
извлечение от регистъра с регистрирания сигнал. Управляващият орган докладва на
специализираната дирекция АФКОС към МВР всички случаи на регистрирани нередности в
МЗ и УО за периода съгласно нормативните документи.



Служителите по нередности в МЗ и УО на ОПК съответно стартират проверка по всеки един
от регистрираните сигнали. Проверката приключва с доклад на служителя по нередностите до
Ръководителя на Междинното звено/Управляващия орган за установяване на нередност или
за прекратяване на сигнала, когато не е налице нередност.



В случай на установена нередност, сигналът се прекратява поради стартиране на процедура за
регистриране на нередност. Регистрирането на нередностите в МЗ се извършва след
предоставяне от Управляващия орган на Национален идентификационен номер на
нередността.



Регистрираните сигнали за нередности през 2009 г. са констатирани от Изпълнителна агенция
за насърчаване на малките и средни предприятия – Междинно звено на ОПК във връзка с
изпълнение на одобрените за финансираните в рамките на приоритетни оси 1 и 2 проекти.



През 2009 г. в Междинното звено са регистрирани общо 36 сигнала за нередности. В процеса
на администриране на сигналите за нередности и измами се установява, че преобладаваща
част от нарушенията и нередностите са свързани със сключване на договори за доставки на
стоки и услуги със „свързани лица” по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на
Търговския закон, в противоречие на чл. 1.7 от Общите условия към финансираните по
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
2007-2013 договори за безвъзмездна финансова помощ, съгласно който бенефициентът се
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задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси по
смисъла на чл. 52 и чл. 82 от Регламент 1605/2002 г., относно финансовите разпоредби,
приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (EO,
Евратом) №1995/2006 г. със своите изпълнители, както и в нарушение на ПМС № 55/2007 г.
Тъй като се наблюдава повторяемост на нарушенията и нередностите в процедурите за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 2,
същите могат да бъдат определени като нередности с потенциално висок риск на
повторяемост, и следователно системен характер.
По отношение на изпълняваните проекти по операциите на Приоритетна ос 1 „Развитие на
икономика, базирана на знанието и иновационни дейности” през отчетния период са постъпили общо
14 сигнали за нередности. Приблизително 100 % от сигналите са регистрирани при проверка на
междинни и финални технически и финансови отчети на бенефициенти при отчитане на етапи или
цялостно изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ. Съмненията за извършени
нередности са свързани предимно с наличие на нередности при сключване на договори от
бенефициентите с подизпълнители, «свързани лица» по смисъла на § 1 на Допълнителните
разпоредби от Търговския закон за извършване на доставки на стоки и услуги (над 90 % от
постъпилите сигнали за нередности).
Във връзка с изпълняваните проекти по операциите на Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността
на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” през отчетния период са постъпили
общо 22 сигнали за нередности. И по тази приоритетна ос преобладаваща част от съмненията за
нередности е отнасят до сключване на договори между бенефициентите и подизпълнителите, които
са свързани лица по смисъла на § 1 на Допълнителните разпоредби от Търговския закон.
В хода на извършване на проверките и при тяхното приключване се установява необходимостта от
утвърждаване на правила за предприемане на последващи корективни мерки, които Договарящия
орган да прилага към договори с установени нарушения и нередности – прекратяване на договорите
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, или продължаване на изпълнението на договора,
но непризнаване на неправомерно извършени разходи. В тази връзка през месец декември 2009 г.
Междинното звено разработи проект на Указания за предотвратяване на конфликт на интереси от
бенефициенти при изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ, които ще бъдат
представени за одобрение от страна на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност” в
началото на 2010 г. Указанията са необходими с цел вземането на безпристрастни и обективни
решения от страна на Договарящия орган за последващи корективни мерки, при спазване на
принципите за равнопоставеност и равно третиране на всички бенефициенти.
Подробна информация за всички случаи на нередности и наличие на договори между свързани лица,
както и предприетите мерки от страна на Междинното звено по отделните операции на Приоритетни
оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност” е представена в т. 3 „Изпълнение по приоритетни оси” от
Годишния доклад, по-долу.
През 2009 г. в Управляващия орган не са постъпили сигнали за подозрения за нередности и/или
нередности по отделните операции на Приоритетни оси 3, 4 и 5 на ОП „Конкурентоспособност” и
такива не са регистрирани.
Във връзка с цялостното изпълнение на ОП „Конкурентоспособност” и в съответствие с
разпоредбите, залегнали в общностното и национално законодателство, през отчетния период
са разработени следните документи:
Насоки за кандидатстване във връзка с обявяване на следните процедури за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ:
•

Открита процедура за конкурентен подбор на проекти, покриващи определени
изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-1.2.01
„Подкрепа за създаване на технологични паркове” – документи за обявяване на
процедурата са одобрени със Заповед № РД-16-689/05.07.2009 година, като
процедурата е обявена на 20 юли 2009 г.
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•

Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за
качество без определен срок на кандидатстване: BG161PO003-1.1.03 „Развитие на
стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни
продукти, процеси и услуги” - процедурата предстои да бъде обявена в началото на
2010 г.

•

Процедура за конкурентен подбор на проекти „Развитие на научния капацитет на
български научни организации за приложни цели” - процедурата предстои да бъде
обявена през 2010 г.

Оперативни ръководства за изпълнение на договорите за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по следните процедури:
Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности”
• Процедура 2007BG161PO003-1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи
иновативни предприятия” – Оперативното ръководство по процедурата е утвърдено със Заповед №
РД-12-12/03.06.2009 г. на Ръководителя на Междинното звено;
• Процедура BG161PO003-1.1.2-01: „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни
продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” - Оперативното ръководство по
процедурата е одобрено на 05.10.2009 година от Ръководителя на МЗ.
Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда”
• Процедура BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно
Ръководството е одобрено от Ръководителя на МЗ на 05.10.2009 г.;

признати

стандарти”

–

• Процедура BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия” Оперативното ръководство по процедурата е одобрено на 05.10.2009 година от Ръководителя на МЗ;
• Процедура BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” Ръководството е одобрено от Ръководителя на МЗ на 05.10.2009 г.
Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската
икономика”
 Оперативно ръководство за изпълнението на сключените договори за директно предоставяне
на безвъзмездна помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни
позиции на българската икономика”, одобрено от Ръководителя на Управляващия орган на
12.11.2009 г. и публикувано на интернет страницата на Управляващия орган на ОПК.
Посочените Оперативни ръководства са разработени с цел подпомагане на бенефициентите при
изпълнението на сключените договори чрез предоставянето на указания и инструкции по отношение на
провеждането на процедури за избор на изпълнители, спазването на общите и специфични условия за
допустимост на разходите, отчитането на извършените дейности и разходи. В допълнение на
информацията и инструкциите, посочени в оперативните ръководства, бенефициентите получават
указания във връзка с техническото и финансово изпълнение на проектите от страна на експертите,
извършващи оперативен и финансов мониторинг по изпълнението на финансираните по оперативната
програма договори.
Описание на системите за управление и контрол на Оперативна програма “Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. и Процедурния наръчник на
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Управляващия орган
Система за управление и контрол на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013, вариант 7, утвърден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма със
Заповед РД-16-986/18.11.2009 г.
През 2009 г. УО на ОПК направи промяна в описанието на Системата за управление и контрол на ОПК
(СУК). Вариант 7 на СУК, утвърден със Заповед РД-16-986/18.11.2009 г. на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма отразява коментарите на Европейската комисия по Доклада за оценка на
съответствието на системите за управление и контрол и настъпилите административни и функционални
промени в институционалната и нормативна рамка за управление на структурните фондове в България.
Основните промени в СУК са свързани с разширено описание на координацията между УО и МЗ и поспециално супервизията и контрола от страна на Управляващия орган към изпълнението на дейностите
и функциите на Междинното звено, в това число по-пълно описание на функции на УО в процеса на
изпълнение на оперативната програма. Специално внимание е отделено на процедурата за верификация
от страна на УО в случаите, когато същия е бенефициент в рамките на Приоритетна ос 5 „Техническа
помощ” на оперативната програма.
През отчетния период процедурния наръчник на Управляващият орган на оперативната програма е
актуализиран три пъти, като съответно са разработвани и утвърждавани:


Наръчник на
Управляващия орган
на Оперативна
програма „Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 - Вариант 5, утвърден със
Заповед № РД -16-368/06.04.2009 г. на министъра на икономиката и енергетиката;



Наръчник на
Управляващия орган
на Оперативна
програма „Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 - Вариант 6, утвърден със
Заповед № РД- 16-520/27.05.2009 г. на министъра на икономиката и енергетиката;



Наръчник на
Управляващия орган
на Оперативна
програма „Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 - Вариант 7, утвърден със
Заповед № РД-16-986/18.11.2009 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

С Варианти 5 и 6 на Наръчника на Управляващия орган се въвеждат измененията в нормативната
уредба, регламентираща усвояването на средствата от ЕС, включително промяната в ПМС №
121/31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 45 от 08.06.2007 г., изм. бр.16 от 27
Февруари 2009г.), както и разпоредбите на Указание № 1 от 10.03.2009 г. на Дирекция „Национален
фонд”, Министерство на финансите относно условията и реда на изплащане на безвъзмездна финансова
помощ със средства от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз и кореспондиращото
национално съфинансиране; Указание № 2 от 10.03.2009 г. на Дирекция „Национален фонд”, относно
сертифициране на разходите по оперативни програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния
фондове на Европейския съюз; Указание № 3 от 10.03.2009 г. на Дирекция „Национален фонд”, относно
процедура по регистриране, докладване и последващо проследяване на случаи на нередности по
Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз, Указание № 4 от 10.03.2009 г. на Дирекция
„Национален фонд”, Министерство на финансите, относно организацията на счетоводния процес в
Управляващите органи/Междинните звена, управляващи средствата по Структурните и Кохезионния
фондове на EC и кореспондиращото национално съфинансиране.
През месец ноември 2009 г. бе направена промяна на наръчниците на УО и МЗ, която оптимизира
въведените процедури и вътрешни правила в максимална степен и подобри процесите на изпълнение на
оперативната програма. Приемането на Наредба за определяне на процедурите за администриране на
нередности по фондове и програми, съфинансирани от Европейския съюз, приета с ПМС 285/30.11.2010
г., както и Указание № 8 от 29.12.2009 г. на Дирекция „Национален фонд”, Министерство на финансите,
с което се отменя Указание №3 от 10.03.2009 г., относно възстановяване на недължимо платени и
надплатени суми, както и на неправомерно получени или неправомерно усвоени средства по проекти,
финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз във връзка с
регистрирани от Управляващия орган нередности, намериха отражение във Вариант 7 на Наръчника на
УО и МЗ. Вариант 7 на Наръчника на УО е одобрен със Заповед РД 16-987/18.11.2009 г. на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма като със същата са утвърдени и нови Вътрешни правила за
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работа на Оценителната комисия и на екипа по договаряне при процедури за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013 и типови образци към тях, утвърдени със Заповед на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма (Приложение 8.2 към Наръчника на Управляващия орган). С
цел минимизиране на риска кандидати по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по ОП „Конкурентоспособност” да бъдат отстранявани на формално основание е въведена
процедура за извършване на предварителна проверка за окомплектованост при подаване на
проектните предложения. Посредством текстовете на т. 7.1.1.1 „Предварителната проверка за
окомплектованост, подаване и регистрация на проектни предложения” от Вътрешните правила се дава
възможност при подаване на проектните предложения на ръка, лицето, приносител на проектното
предложение да направи устно искане за извършване на предварителна проверка на проектното
предложение от служител на договарящия орган относно наличието на изискуемите документи и за
спазване на изискуемата форма, но не и относно съдържанието на представените документи.
Прецизиран е редът за извършване на проверка за документална допустимост на кандидатите,
предложени за финансиране (документална проверка) с цел постигане на пълно съответствие със
законодателството в тази област. Новият ред за извършване на документална проверка ще спомогне да
се минимизира отпадането на кандидати с одобрени за финансиране проектни предложения на
формално основание поради невъзможност да представят изискуемите документи в определен кратък
срок.
В допълнение са доразработени процедурите, свързани с осъществявания предварителния контрол от
страна на УО към МЗ във връзка с процеса на разработване на насоки за кандидатстване и на оценка на
проектни предложения по обявени процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ предварителен контрол върху назначаването на Оценителната комисия и одобряването на изготвения от
нея оценителен доклад. Детайлизирана е уредбата на дейността на наблюдателя от УО, като е предвиден
минимален брой присъствия от негова страна на заседания на Оценителната комисия и методология за
избор на проектни предложения, подлежащи на проверка от него. Доразвит е механизмът за проверка за
наличие или липса на двойно финансиране на предложените за финансиране проекти и дейности.
Предвиден е механизъм за избор на външни експерти за включване в състава на Оценителната комисия.
Разписана е процедура по оспорване на решението на Ръководителя на Договарящия орган по
неделегираните приоритетни оси на ОП „Конкурентоспособност” (приоритетни оси 3, 4 и 5) във
връзка с процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Допълнена и
оптимизирана е процедурата за архивиране на документи, включително правила за достъп и за
сигурност за Управляващият орган и Междинното звено.
Наръчник на Междинното звено на ОПК
През отчетния период Наръчника на Междинното звено е актуализиран три пъти, като съответно са
разработвани и утвърждавани:


Наръчник на Междинното звено - Вариант 5, утвърден от министъра на икономиката и
енергетиката със Заповед № РД-16-369/06.04.2009 г.



Наръчник на Междинното звено - Вариант 6, утвърден от министъра на икономиката и
енергетиката със Заповед № РД-16-528/08.05.2009 г.



Наръчник на Междинното звено - Вариант 7, утвърден от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма със Заповед № РД-16-1016/27.11.2009 г.

Основните промени в процедурите за работа са пряко свързани с подобряване на процеса на
управление и изпълнение на Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност” и се отнасят до:
В утвърдените със Заповед № РД-16-369/06.04.2009 г. и Заповед № РД-16-528/08.05.2009 г. на
министъра на икономиката, енергетиката и туризма, Наръчници на Междинното звено –Вариант 5 и
Вариант 6, се въвеждат посочените по-горе изменения в нормативната уредба, регламентираща
усвояването на средствата от ЕС.
В утвърдения със Заповед № РД-16-1016/27.11.2009 г. на министъра на икономиката, енергетиката и
туризма Наръчник на Междинното звено - Вариант 7 е въведена процедура за извършване на
предварителна проверка за окомплектованост при подаване на проектните предложения съгласно т.
7.1.1.1. „Предварителната проверка за окомплектованост, подаване и регистрация на проектни
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предложения” от Вътрешните правила за работа на Оценителната комисия. Въведена е възможност за
удължаване на срока за предоставяне на изискуeмите документи от одобрените за финансирани
кандидати при подписване на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Въведена е процедура за извършване на проверка на междинни/окончателни отчети, като е определен
задължителен минимален праг от 5% за извършване на последваща 100% проверка на отчетите от
страна на експерти в централната администрация на МЗ, като той се определя на месечна база въз
основа на постъпилите до 25-то число на текущия месец искания за плащания от страна на
бенефициентите. Процедурата е въведена с промяна в Наръчника на МЗ – Вариант 7, утвърден със
Заповед № РД-16-1016/27.11.2009 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Разписана е одитна пътека за изготвяне на ниво приоритетна ос на обобщено Искане за средства на база
броя на сключените договори и заложения размер на авансовото плащане, с което се гарантира
прозрачност и ефективност на процеса като цяло. Въведена е последваща 100% проверка на Исканията
за авансово плащане на бенефициенти по Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност” с цел
отстраняване на пропуски и несъответствия и гарантиране на своевременното получаване на средствата
от бенефициентите. За целта е разработена адекватна одитна пътека, съответстваща на изискванията на
приложимото общностно законодателство. Процедурата е въведена с промяна в Наръчника на МЗ –
Вариант 7, утвърден със Заповед № РД-16-1016/27.11.2009 г. на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
Процедурата за проверка на документите за авансови плащания, както и цялостния процес на оценка на
междинен/окончателен отчет и верификация на разходите от страна на МЗ и своевременното подаване
на Искане за средства, Доклад по сертификация и Декларация за допустмите разходи към Управляващия
орган на оперативната програма е съществено опростена и съкратена. Процедурата е променена в
Наръчника на МЗ – Вариант 7, утвърден със Заповед № РД-16-1016/27.11.2009 г. на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма.
С цел улесняване на процедурата по изготвяне на Исканията за средства са въведени нови контролни
листа: за проверка на искане за междинно/окончателно плащане и междинен/окончателен отчет финансов експерт – в териториално звено (ТЗ), за проверка на искане за междинно/окончателно плащане
и междинен/окончателен отчет- финансов експерт от централна администрация и Обобщени данни за
верифицирани средства. Териториалните звена не изготвят обобщено искане за средства за междинно
и/или окончателно плащане, доклад за сертификация и декларация за допустимите разходи на ниво
договор. Контролните листа са въведени с промяна в Наръчника на МЗ – Вариант 7, утвърден със
Заповед № РД-16-1016/27.11.2009 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Голяма част от контролните листове за извършване на проверки на място са коригирани с цел
обхващане на всички аспекти от проверката, като са включени всички необходими нива на контрол,
осигуряващи проследимост и увереност за извършена 100 % проверка „на място”. Въведените нива на
контрол гарантират спазване на процедурите и са в съответствие с критериите, приложими към
оперативната програма, приложимите правила на Общността и националните правила. Промяната е
въведена с Наръчника на МЗ – Вариант 7, като контролните листа се прилагат от 27.11.2009 г.
Въведена е процедура относно вътрешните правила за документооборот между административните
звена в ИАНМСП, като също така са уточнени и етапа и вида на документите, необходими за
извършване на счетоводното отчитане. Процедурата се прилага от 27.11.2009 г. след утвърждаване на
Наръчника на МЗ – Вариант 7.
Въведена е процедура за поддържане на проектни досиета, като са конкретизирани минималния брой и
вид документи, които то трябва да съдържа. Процедурата се прилага от 27.11.2009 г. след утвърждаване
на Наръчника на МЗ – Вариант 7.
С цел съкращаване на сроковете за одобрение на исканията за изменение на договорите за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ в Наръчника на МЗ – Вариант 7 е въведена нова процедура за
изготвяне на допълнителни споразумения за промяна в договорите и е въведен нов контролен лист за
едновременна проверка при разглеждане на искането за изменение на договора и за изготвяне на
допълнителното споразумение (който заменя два контролни листа). Допълнително са съкратени нивата
на контрол. Процедурата е въведена от 27.11.2009 г.
За оптимизиране на процеса на одобрение на междинни/финални отчети, подавани от
бенефициентите заедно с искане за плащане, и конкретно за минимизиране на пропуските при
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преглед на междинни/финални отчети, в Наръчника на МЗ – Вариант 7 е въведена нова процедура за
разглеждане на отчетите с добавени нива на контрол от страна на 2-ма експерти за проверка за
съответствие с изискванията за избор на изпълнители от страна на бенефициентите. Процедурата се
прилага от 27.11.2009 г.
С оглед недопускане на двойно финансиране на дейности/проекти, подкрепени по Програма ФАР и
ОП „Конкурентоспособност”, е въведена процедура, съгласно която преди представяне в УО на
обобщено искане за плащане и обобщен доклад за извършени верификации на ниво приоритетна ос е
извършена проверка, която удостоверява, че за верифицираните доставки/услуги няма съмнение за
двойно финансиране по проекти по ОП „Конкурентоспособност” и по Програма ФАР. При
верифицирането на всеки междинен/финален отчет и преди извършване на всяко междинно/финално
плащане, МЗ извършва проверка в базата данни по ОП „Конкурентоспособност”, за да удостовери
липсата/наличието на двойно финансиране. Целта на процедурата и създаването/актуализирането на
базата данни е да се гарантира, че една и съща доставка/услуга от един и същи изпълнител
(доставчик) не може да бъде верифицирана повече от един път по проекти, изпълнявани както по ОП
„Конкурентоспособност”, така и по проекти, финансирани по програма ФАР, по които Министерство
на икономиката, енергетиката и туризма е Изпълнителна агенция. Процедурата е включена във
Вариант 7 на Наръчника на МЗ, утвърден със заповед № РД-16-1016/27.11.2009 г.
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.
Отразяване на коментарите на Европейската комисия, получени при одобрение на Годишния
доклад за изпълнението на ОПК през 2008 г. и проведеният в началото на месец януари 2010 г.
Годишен преглед на изпълнението на програмата за 2009 г.
Последователност на представяне на информацията от Годишния доклад и тази в
информационната система SFC 2007
УО на ОПК поема отговорността информацията, предоставена в Годишния доклад за изпълнението
на ОПК за 2009, да кореспондира с тази, представена в информационната система SFC 2007, както и
да представи в указания срок информацията за ключовите индикатори на оперативната програма.
Финансова информация
В текста на настоящият доклад финансовата информация за изпълнението на оперативната програма
е представена както в български лева, така и в евро.
Анализ на напредъка
В настоящия доклад УО на ОПК представи освен количествен така и качествен анализ на
изпълнението на оперативната програма през 2009 г. Във връзка с направените препоръки от ЕК е
представена информация за:
 Направените промени в процедурните наръчници на УО и МЗ на ОПК и системите за
управление контрол с описание на направените през докладваната година промени;
 Анализ на резултатите, свързани с прилагане на правилото 80% предоставена подкрепа за
малки и средни предприятия и 20% за големи и механизма за наблюдение на неговото
спазване;
 Информация за установените процедури и постигнатите резултати във връзка с постъпилите
жалби от страна на бенефициентите, констатирани нередности и възникнали случаи на
конфликт на интереси;
 Представена е информация за извършеният мониторинг в рамките на всяка, представена в
доклада процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
В частта Информация за целевите групи е представена информация за указаната на
бенефициентите от страна на УО и МЗ подкрепа по време както на подготовката, така и на
изпълнението на финансираните по оперативната програма проекти.
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В т. 2. 4. в частта Елементи, които биха имали ефект върху изпълнението на оперативната
програма е представена подробна информация за всички законодателни промени, направени през
отчетната година, оказали влияние върху нейното изпълнение, като е допълнена липсващата в
Годишният доклад за изпълнението на ОПК за 2008 г. информация за направените през 2008 г.
изменения в нормативната уредба.
Техническа помощ
В точка 6 е представена изчерпателна информация за използваната от УО и МЗ техническа помощ.
Индикатори
Информацията за ключовите индикатори на оперативната програма е приведена в съответствие с
препоръките на Главна дирекция „Регионална политика” на Европейската комисия, както по ГДИ за
2008 г., така и по време на проведената в рамките на Годишния преглед за изпълнението на
оперативната програма за 2009 г. среща с представители на Главна дирекция „Регионална политика”
на Европейската комисия във връзка с отчитане на индикаторите и провеждане на оценки на
оперативните програми. От индикаторите по Приоритетна ос 1 не е отчетен като ключов индикатор
11 „Брой предприятия, които използват услугите на проиновативни посредници”. За изходно
положение е приета стойността, отразена в Анекс 3 „Списък на индикаторите на ОП” и представена в
годишния доклад за 2008 г.
В таблицата с индикаторите за контекст е актуализирана информацията за индикатор „Разходи за
НИРД, като процент от БВП”, като е поставена стойността 0,48%.
Отчитане на напредъка и мерки за оценка на оперативната програма
Предвид изпълнението на оперативната програма през 2009 г. конкретни мерки за провеждане на
текущи оценки на оперативната програма не са предприети. УО на ОПК планира извършване на
външна междинна оценка на напредъка във физическото и финансово изпълнение на процедурите,
обявени в рамките на Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 2 на оперативната програма.
Съгласуваност и допълняемост с други инструменти
УО на ОПК се съобрази с направената препоръка и представи информация за мерките за
съгласуваност и допълняемост с другите оперативни програми, предприети в рамките на 2009 г.
Информация и публичност
Представената в т. 7 на доклада информация е съизмерима с останалите части и представя кратко и
изчерпателно мерките на УО и МЗ на ОПК в тази връзка.
Съдържание
Представеният доклад включва описание на съдържанието.

- За оперативни програми, съфинансирани от ЕСФ: информация, изисквана съгласно чл. 10
от Регламент (ЕО) № 1081/2006.
Неприложимо

2.2. Информация за спазване правото на Общността
-

Значими проблеми, свързани със спазването на правото на Общността, срещнати при изпълнението на
оперативната програма, и мерки, предприети за решаването им.
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През отчетния период не са отчетени значими проблеми при изпълнение на Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013,
отнасящи се до спазване на законодателството на Общността.

2. 3 Срещнати значителни проблеми и предприети мерки за
разрешаването им
-

Значителни проблеми, срещнати при изпълнението на оперативната програма, включително, когато е
целесъобразно, обобщаване на сериозни проблеми, установени по реда на член 62, параграф 1,
буква (г) (i) от Регламент (ЕО) № 1083/2006, както и всички предприети от управляващия орган или
мониторинговия комитет мерки за тяхното разрешаване.

Най-сериозният проблем, който УО на ОПК срещна, е негативното влияние, което оказа световната
икономическа и финансова криза върху българската икономика и конкретно върху състоянието и
развитието на българските предприятия – основен бенефициент на оперативната програма. Намаленото
търсене, ниската покупателна способност на българските граждани, намаленият дял чуждестранни
инвестиции, промяната в кредитната политика на банките и намалените възможности за допълнително
финансиране и достъп до заемен ресурс влошиха сериозно краткосрочните и средносрочни перспективи
за развитие на българските предприятия. Като естествена реакция голяма част от тях преструктурираха
своето производство, намалиха производствените си мощности, преориентираха се към търсене на нови
пазарни ниши и преразгледаха пазарната си политика. Всичко това имаше за резултат забавяне на
изпълнението на финансираните по оперативна програма „Конкурентоспособност” проекти. Част от
договорените проекти по обявени процедури за безвъзмездна помощ, бяха прекратени поради липса на
оборотен ресурс в предприятията за осигуряване на необходимото предварително съфинансиране за
изпълнението им.
Управляващият орган на ОПК предприе поредица от действия за облекчаване достъпа до финансиране
на малките и средни предприятия като увеличи с 50% бюджета на стартиралите през 2007г. и 2008 г.
процедури на безвъзмездна финансова помощ; предостави възможност на бенефициентите за
получаване на авансови и междинни плащания, а по процедурите, за които е целесъобразно е
предвидена възможност съфинансирането от страна на бенефициента да бъде представено чрез принос в
натура. За обявените през 2008 г. процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ бе
повишен предвидения интензитет на помощта в съответствие с приложимите режими на държавни
помощи. Докато за процедура 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на
предприятията” обявена през 2007 г. интензитетът на помощта беше съответно за микро-предприятия
между 55% и 40%, за малки предприятия между 40% и 25% и за средни предприятия между 25% и 25 %,
то обявената през 2008 г. процедура BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни
предприятия” предвижда интензитет на помощта от 65% за микро и малки предприятия и 60% за средни
предприятия.
Другите два проблема, които УО на ОПК срещна в хода на изпълнение на оперативната програма през
2009 г. са ниският процент на реално изплатени средства по оперативната програма и забавянето
и неизпълнението на Индикативната годишна работна програма за 2009 г.
Ниският процент на усвояемост на средствата предоставени по линия на ОПК се дължи на три
основни фактора:
Първо – липса на възможност за авансови и междинни плащания по две от трите процедури за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, обявени през 2007 г.;
Второ – в случаите, в които е предвидена такава възможност (процедурите обявени през 2008 г.)
мнозинството от бенефициентите не се възползват от нея, поради изискването авансовите плащания
да са обезпечавани с банкова гаранция;
Трето - влошено икономическо и финансово състояние на българските предприятия, резултат от
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икономическата и финансова криза.
За преодоляване на този проблем Управляващият орган на ОПК предприе следните корективни
мерки:
 За всички ново обявени процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ даде
възможност на бенефициентите да се възползват от авансови и междинни плащания;
 Отправи предложения към Министерство на финансите за увеличаване размера на авансовите
плащания до 35% от стойността на безвъзмездната помощ и приемане на запис на заповед
като обезпечение на авансовите плащания;
 Предвиди възможност за едновременно публикуване на Оперативните ръководства за
изпълнение на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ заедно с
Насоките за кандидатстване и пакета документи по всяка от новообявените процедури за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
 УО на ОПК предприе действия за оказване на постоянно съдействие на Междинното звено с
оглед ускоряване и оптимизиране на процеса на одобрение на междинни/финални отчети;
 Провеждат се регулярни обучения, седмични и месечни срещи с представителите на МЗ на
териториално и централно ниво с цел уеднаквяване на критериите на експертите, които
участват на всички нива в процеса на верификация на дейностите и разходите, и одобряване
на плащанията, включително често допускани грешки, водещи до забавяне при произнасяне
по доклади и документи, представляващи основание за плащане към бенефициенти;
 С цел улесняване на бенефициентите в процеса на изпълнение на финансираните по
програмата проекти отпадна месечното отчитане. Предвижда се то да бъде извършвано на
етап междинен/финален отчет;
 В рамките на изпълнението на Комуникационния плана на ОПК за 2010 г. се предвижда
провеждане на обучения на бенефициентите за изпълнение на финансираните по
оперативната програма проекти с цел разясняване на процедурите по изпълнение на
проектите.
Забавянето и неизпълнението на Индикативната годишна работна програма за 2009 г. се дължи, от
една страна, на затруднения от административен характер, свързани с преструктуриране на държавни
институции, с които е обвързано изпълнението на някои от предвидените процедури за предоставяне на
безвъзмездна помощ, и от друга, на предприетите действия за по-ясно фокусиране на политиките, които
да бъдат подкрепени чрез планираните по оперативната програма интервенции.
От предвидените в Индикативната годишна работна програма за 2009 г. седем процедури за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на 20 юли 2009 г. бяха обявени две, както следва:
- Продължаване на етапа по набиране на проектни предложения по процедура:
2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи
иновативни предприятия”; и
- Обявяване на Процедура BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на
технологични паркове”.
И двете процедури са в рамките на Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика базирана на знанието и
иновационни дейности” на оперативната програма и са без определен краен срок за кандидатстване.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007
„Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” е 27 219 586,11 лева (13
917 366.86 eвро) и към 31 декември 2009 г. по процедурата са получени 62 проектни предложения, които
са в процес на оценка.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за
създаване на технологични паркове” е 2 933 745 лева (1 500 000 евро). Към 31 декември 2009 г. по
процедурата няма постъпили проектни предложения.
Необявените процедури от Индикативната годишна работна програма за 2009 г. са включени в
Индикативната годишна работна програма за 2010 г., одобрена на Петото заседание на Комитета за
наблюдение на ОП „Конкурентоспособност”, проведено на 25. 11. 2009г.
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С цел спазване на сроковете и минимизиране на рисковете от забавяне и неизпълнение на
Индикативната годишна работна програма на Оперативна програма „Конкурентоспособност” за 2010 г.
УО предприе следните действия:
 Оптимизиране процеса на програмиране и подготовка на Насоките за кандидатстване и пакетът
документи по всяка от предвидените процедури, както от гледна точка на времеви параметри,
така и на по-добро фокусиране и релевантност на предоставяната подкрепа по отношение на
актуалните приоритети на ниво секторни икономически политики и потребности на
заинтересованите страни в различните области на интервенция;
 Оптимизиране на сроковете за изпълнение на вътрешните процедури за подготовка,
съгласуване и обявяване на всяка от предвидените в програмата процедури за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ;
 По-добра предварителна подготовка и времево планиране на процедурите по съгласуване с
други заинтересовани институции, в случаите, когато това е необходимо;
 Въвеждане на практика на периодична актуализация на сроковете, залегнали в индикативната
програма.
Във връзка с подготовката на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
предвидени в индикативната годишна работна програма за 2010 г., и с цел отчитане на актуалните
нужди на потенциалните бенефициенти и тенденциите в развитието на различните икономически,
секторни и регионални политики, УО на ОПК предприе следните действия:


През месец октомври бяха проведени 6 срещи на работни групи по приоритетни оси 1 и 2 на
оперативната програма, на които с представители на социалните партньори бяха обсъдени
предложени от УО на ОПК Общи критерии за допустимост по предстоящите през 2010 г.
процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Направените от членовете на
работните групи предложения, коментари и забележки, бяха отразени в общи критерии за
допустимост по процедурите, представени за одобрение на петото заседание на Комитета за
наблюдение на Оперативна програма „Конкурентоспособност”, което се проведе на 25 ноември
2009 г.;



През месец ноември 2009 г. стартира съвместна работа и консултации с дирекция
„Икономическа политика” на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за подоброто фокусиране на планираните за 2010 г. процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ в областта на иновациите и подкрепата за малки и средни предприятия с цел
определяне на приоритетни сектори на българската икономика, в които да бъдат съсредоточени
предстоящите интервенции по оперативната програма.

-

За програми, финансирани от ЕСФ: значителни проблеми, срещнати при изпълнението на действията
по член 10 от Регламент (ЕО) № 1081/2006.

Неприложимо

2.4 Изменения в контекста на изпълнението на оперативната
програма (когато е приложимо)
Описание на всички елементи, които без да произтичат пряко от помощта за оперативната програма,
оказват пряко въздействие върху изпълнението на програмата (като законодателни промени или неочаквани
социално-икономически събития).

През отчетния период пряко въздействие върху изпълнението на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., оказаха следните
законодателни промени на европейско и национално ниво:
- Приет е Регламент (ЕО) № 284/2009 на Съвета от 7 април 2009 година за изменение на Регламент
(ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
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Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на някои разпоредби относно
финансовото управление. Регламентът е приет във връзка с финансовата и икономическа криза,
която изправя Общността пред значителни предизвикателства. Това налага предприемането на
незабавни действия, за да се противодейства на последиците от кризата за икономиката като цяло,
и по-специално да се подкрепят инвестициите, за да се подпомогне растежа и заетостта. В
регулаторната рамка, приета за програмен период 2007 - 2013 г., е заложено допълнително да се
опростят процесите на програмиране и управление на Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, като се подобрят ефективността и
субсидиарността при прилагането им. За целта, някои от разпоредбите на Регламент (ЕО) №
1083/2006 се адаптират, за да се улесни мобилизирането на финансови ресурси на общността за
стартирането на оперативни програми и на проекти, подпомагани в рамките на тези програми, с
цел да се ускори тяхното изпълнение и въздействието на инвестициите върху състоянието на
икономиката. Предвидена е възможност апортните вноски да се признават за допустими разходи
при учредяване на различните инструменти за финансов инженеринг или като принос в тях, което
ще улесни използването на различните фондове. За подпомагане на предприятията, и по-специално
на малките и средните предприятия (МСП), е осигурена по -голяма гъвкавост на условията,
уреждащи изплащането на авансови средства в рамките на държавнит е помощи съгласно чл. 87 от
Договора. Изменени са и разпоредбите относно предварителното финансиране на оперативните
програми, с което се цели увеличаване на финансовите ресурси на държавите-членки в условията
на криза.
- Натрупаният от началото на програмния период (2007 - 2013 г.) опит налага необходимостта от
опростяване на някои от разпоредбите относно изпълнението на интервенциите по линия на
Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. В тази връзка е приет Регламент (ЕО) №
846/2009 на Комисията от 1 септември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1828/2006 за
определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определяне на
общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и
Кохезионния фонд, и на Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета
относно Европейския фонд за регионално развитие. В изменящия регламент е предвидена по голяма гъвкавост при определяне на изисквания относно информирането и публичността с цел
намаляване на административна тежест на бенефициентите. Допълнително, по отношение на
нередностите и възстановяването на неправомерно платени суми в рамките на финансирането на
структурните политики, както и организирането на информационна система в таз и област, се
предвижда опростяване на процедурите за докладване на действията, последващи регистрирането
на нередности. Процедурите за докладване относно суми, които не могат да бъдат възстановени
отразяват по подходящ начин отговорностите на държавите-членки и по-специално отговорността
във връзка с ефективното възстановяване на неправомерно изплатени суми. С цел намаляване на
административната тежест за държавите-членки включително и за България, в Регламент (ЕО) №
846/2009 на Комисията се съдържат разпоредби относно опростяване изготвянето на отчети за
разходите.
- Изменения в ПМС №55 от 12.03.2007г., (обн. ДВ. бр. 24 от 20 март 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 23
декември 2008г., изм. ДВ. бр.68 от 25 август 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 ноември 2009 г.),
извършени през 2009 г. и оказали влияние върху изпълнението на операциите по приоритетни оси
1 и 2 на по ОП „Конкурентоспособност”са в следните текстове:
o
прието е изменение на чл. 11 на ПМС №55 от 12.03.2007г, като са определени
различни прагове и условия за провеждане на процедури за договаряне с публикуване на
пояснителен документ и договаряне без публикуване на пояснителен документ. В първата
хипотеза стойностите за строителство са 150 000 лв. до 200 000 лв. без данък върху
добавената стойност, а за договорите за доставки и услуги - от 40 000 лв. до 50 000 лв. без
данък върху добавената стойност. Във втората хипотеза стойностите за строителство са от
100 000 лв. и по-малко от 150 000 лв. без данък върху добавената стойност, а за договорите
за доставки и услуги – е определена стойност по-голяма от 30 000 лв. и по-малка от 40 000
лв. без данък върху добавената стойност. Посоченото изменение регламентира по -ясно
условията за избор на вида на процедура за договаряне.
o
прието е изменение на чл. 12, ал. 4 ПМС 55 от 12.03.2007г., като е добавено, че в
случаите по ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 от Постановлението, бенефициентите могат да не
сключват писмен договор и да докажат извършените разходи с първични платежни
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документи. Посоченото изменение регламентира по-лек режим на отчитане в определени
случаи, което допринася за по–високата степен на усвояване на средства.
o
прието е изменение на чл. 31, ал. 7 ПМС №55 от 12.03.2007г., като свързаността се
определя по смисъла на § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, а не
по смисъла на Закона за държавния служител. Посоченото изменение позволява по -ясно
тълкуване на обстоятелствата по свързаност и по-широка приложимост на разпоредбата.
- През 2008 г. ПМС № 121/31.05.2007г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз е изменяно и
допълвано неколкократно. Приетите законодателни промени, които оказват съществено влияние
върху изпълнението на оперативната програма, са следните:
o
въвежда се минимален срок за набиране на проектни предложения от 60 дни след
обявяване на процедура с един краен срок за кандидатстване;
o
изискванията по чл. 10, ал. 1, които се прилагаха съответно и за управителите или за
членовете на управителните органи на кандидатите - юридически лица, а в случай че
членове на управителните органи са юридически лица - за техните представители в
съответния управителен орган, след измененията, обн., ДВ, бр. 38 от 11.04.2008 г., се
прилагат единствено към лицата, които са овластени да представляват кандидата и са
вписани в търговския регистър или в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
или са определени като такива в учредителния акт, когато тези обстоятелства не подлежат
на вписване;
o
определят се условията и реда за изменение на насоките за кандидатстване след
тяхното публикуване;
o
в случаите, в които в рамките на процедура по чл. 6, ал. 1, т. 1 се предвиждат мерки
на подпомагане, имащи характер на държавна помощ по смисъла на чл. 87 от ДЕО или на
минимална помощ съгласно разпоредбите на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската
комисия, се въвежда задължение за договарящия орган да посочва в насоките за
кандидатстване видът на държавната помощ, позовавайки се изрично на акта на
Европейската комисия, в съответствие с който ще бъде отпусната помощта. Насоките за
кандидатстване следва да съдържат задължително детайлни правила и условия,
гарантиращи пълно съответствие с приложимите разпоредби в областта на държавните
помощи с оглед осъществяване от страна на администратора на помощ на контрол за
законосъобразност на предоставяните помощи по смисъла на Закона за държавните
помощи;
- През февруари 2009 г. ПМС №121/31.05.2007г. за определяне на реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз е
съществено изменено. Най-съществено влияние върху изпълнението на Оперативната програма
оказват новото изискване в чл. 17 и чл. 18 на ПМС №121/31.05.2007г. при сформиране на
оценителни комисии, Договарящият орган да включва като членове и резервни членове на всяка
оценителна комисия най-малко 1/3 външни експерти и/или външни оценители. Ръководителят на
Управляващия орган утвърждава със заповед списък на физическите лица - външни оценители,
които могат да участват в оценителните комисиите. Посоченото изменение спомага за спазване
принципа на публичност и прозрачност при провеждането на процедури за подбор на проекти.
- Прието е ПМС № 202 от 13 август 2009 година за създаване на механизъм за координация на
управлението на средствата от Европейския съюз. С Постановлението се отменят ПМС № 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.) и Постановление № 224 на МС от 10.09.2008 г. за
създаване на Съвет за координация и оперативно наблюдение на средствата от Европейския съюз. С
посочения нормативен акт се създава Съвет за управление на средствата от Европейския съюз като
орган на Министерски съвет, който разглежда всички въпроси, свързани с програмирането,
управлението, наблюдението и контрола на мерките, финансирани със средства от ЕС, в т. ч.
оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд (вкл. ОП
„Конкурентоспособност”). Съветът за управление на средствата от Европейския съюз формулира и
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предлага приоритетите и мерките за икономическо и социално развитие на страната, финансирани
със средства от ЕС; одобрява проектите на Националната стратегическа референтна рамка и на
оперативните програми към нея; осигурява съответствие между целите и приоритетите на
гореспоменатите документи с тези на националните политики; координира разпределението на
финансовите ресурси за изпълнение на мерките за икономическото и социалното развитие на
страната и спазването на принципа за допълняемост на националните средства с тези от ЕС. Съветът
съгласува индикативните годишни работни програми на оперативните програми по смисъла на ПМС
№ 121/2007 г., одобрява обобщен ежемесечен отчет за напредъка при изпълнението на програмите,
одобрява годишните доклади за изпълнението им, предлага и съгласува промени в програмните и
стратегическите документи, в т.ч. за преразпределение на средства, които се утвърждават в
съответствие с действащата нормативна уредба и др. По този начин се гарантира ефективното,
ефикасно и качествено управление и изпълнение на оперативните програми, в т.ч. и ОП
„Конкурентоспособност”.
- Със Заповед № Р-87/06.10.2009 г. на Заместник министър-председателя, министър на вътрешните
работи и Председател на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, засягащи
финансовите интереси на Европейските общности е създадена експертна работна група, имаща за
цел изготвянето на нормативен акт на Министерски съвет относно определяне на процедурите за
администриране на нередности по фондовете и програми, съфинансирани от ЕС. Като резултат от
дейността ú, с ПМС № 285/30.11.2009 г. е приета Наредба за определяне на процедурите за
администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от ЕС, обнародвана в ДВ
бр. 97/ 08.12.2009 г. Наредбата включва:
o
процедури по регистриране и администриране на сигнали за нередности по фондове
и програми, съфинансирани от ЕС;
o
процедури по регистриране, администриране и докладване на установени
нередности по фондове и програми, съфинансирани от ЕС, както и последващото им
проследяване;
o
разпоредби за контрола върху прилагането на тези процедури.
Посоченият нормативен акт има пряк положителен ефект върху изпълнението на ОП
„Конкурентоспособност”, с оглед на ясното и детайлно регламентиране на процедурите по
администриране на сигналите за нередности от една страна и тези по администриране на самите
нередности, от друга. Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по
фондове и програми, съфинансирани от ЕС регламентира реда и начина, по който всеки
кандидат/бенефициент може да подава сигнали за наличие на нередности и/или измами или съмнение за
нередности и/или измами при провеждане на процедурите за предоставяне на безвъзмездна помощ
и/или при изпълнение, съответно отчитане на проекта по реда и при условията, установени в чл. 4 –
чл. 10 от Наредбата.
- Постановление № 236 на МС от 27.09.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на
разходите по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика
2007 - 2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, е изменяно и допълвано
през м. юни и м. декември 2008 г. Първото допълнение е осъществено, за да се отрази спецификата
на приоритетната ос за техническа помощ, която има ключова роля за цялостното успешно и
ефективно изпълнение на интервенциите, предвидени по Оперативната програма. Създава се нова ал.
4 към чл. 3 от ПМС № 236/2007 г., която предвижда за допустими по приоритетна ос 5 да могат да
бъдат признати разходи, предвидени в бюджета на проекта и извършени преди датата на сключване
на договора, съответно издаване на заповедта за предоставяне на безвъзмездна помощ и преди датата
на подаване на проектното предложение, при условие че са предвидени в Насоките за
кандидатстване.
През м. декември 2008 г. се правят изменения в чл. 3, 8 и 13 от ПМС № 236/2007 г. Измененията се
налагат поради необходимост от привеждане на постановлението в съответствие с измененията в чл.
10, ал. 6 от Постановление № 175 на Министерския съвет от 24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности (обн. ДВ, бр. 86 от 03.10.2008 г.) и в § 1, ал. 1 от Постановление № 197 на
Министерския съвет от 5.08.2008 г. за материално стимулиране на служителите, изпълняващи
функции по усвояване на средства по структурните фондове и предприсъединителните програми на
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Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 86 от 03.10.2008 г.). Промяната на текстове в чл. 13 се налага с оглед
обхващане на възнагражденията на всички лица, изпълняващи функции по управление на средствата
от структурните фондове на Европейския съюз, по служебни и/или договорни правоотношения,
както и с оглед прецизиране и опростяване на отчитането на разходите за възнаграждения.
С допълненията в чл. 8 от ПМС №236/2007г. за недопустими се обявяват разходите за жилищно
строителство и за извеждане от експлоатация на ядрени електроцентрали, като по този начин се
прилагат и препоръките, дадени в предварителния доклад по чл. 71, пар. 2 от Регламент (ЕО) №
1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд
за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1260/1999, относно оценка на съответствие на системите за управление и контрол по
Оперативната програма.
Във връзка с разисквания по време на заседание на Комитета за наблюдение, проведено на 25.11.2009
г., и предложения от представители на консултантски организации относно промяна на периода за
допустимост на разходите, посочен в Постановление № 236 на МС от 27.09.2007 г. за приемане на
детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г.", съфинансирана от Европейския
фонд за регионално развитие, през месец декември Управляващият орган предприе действия за
изменение на чл. 3 и чл. 4 от ПМС № 236/2007 г. С чл. 3, ал. 2 и 3 от ПМС № 236/27.09.2007 г. се
въвеждат ограничения на общия период на допустимост на разходите по оперативната програма,
който съгласно чл. 3, ал. 1 от ПМС № 62/21.03.2007 г. обхваща периода от 1 януари 2007 г. до 31
декември 2015 г.
Съгласно чл. 3, ал. 2 от ПМС № 236/27.09.2007 г. за допустими по Оперативната програма се считат
разходите, извършени след датата на сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, до изтичане на срока за изпълнението, посочен в договора. Ал. 3 от посочената
разпоредба предвижда, че могат да бъдат признати за допустими разходи, предвидени в бюджета на
проекта и извършени преди датата на сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна
помощ, но след датата на подаване на проектното предложение, при условие, че са предвидени в
Насоките за кандидатстване.
Същевременно за подготовката на проектните си предложения голяма част от кандидатите ползват
консултантски услуги, разходите за които съгласно действащите нормативни текстове не могат да
бъдат признати за допустими за финансиране, тъй като са извършени преди датата на подаване на
проектното предложение. С готвените изменения се въвежда възможността разходи, извършени
преди датата на подаване на проектното предложение, да бъдат признати за допустими за
финансиране в случай, че разходите са за услуги, необходими за подготовката на проектното
предложение и са предвидени в Насоките за кандидатстване. Целта на разработваното изменение е
да бъде улеснен бизнесът в процеса на получаване на европейско финансиране в условията на
финансова и икономическа криза.

2.5. Значително изменение по смисъла на член 57 от Регламент
(ЕО) № 1083/2006 (когато е приложимо)
Случаи, при които е било установено значително изменение по смисъла на член 57 от Регламент (ЕО) №
1083/2006.

През отчетния период не са установени значителни изменения по смисъла на член 57 от
Регламент (ЕО) № 1083/2006.

2.6 Допълване с други инструменти
-

Обобщение на прилагането на разпоредбите за гарантиране на разграничението и координация между
помощите от ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд, ЕЗФСР, ЕФР, и интервенции на ЕИБ и други
съществуващи финансови инструменти (член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1083/2006).
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С цел избягване на припокриване и осигуряване на съгласуване на подкрепата, предоставяна по линия
на ОПК и тази, предоставяна от други инструменти, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд,
ЕЗФРСР, ЕФР, Европейската инвестиционна банка и други финансови инструменти и в съответствие с
изискванията на чл. 9, ал. 4 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 през отчетния период УО и МЗ на ОПК
спазиха всички ангажименти за 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 „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”.
В изпълнението на този принцип, експерти от Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност” са
членове на Комитетите за наблюдение на останалите оперативни програми, а от своя страна
представители на останалите оперативни и други програми, финансирани по линия на ЕС, са членове на
Комитета за наблюдение на ОПК и в това си качество участват активно в процеса на обсъждане и
разработване на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПК със своите
мнения и препоръки. Този механизъм в максимална степен гарантира избягване на припокриване и
съгласуваност между интервенциите по различните финансови инструмента на ЕС в България. В случай,
че се установи потенциална възможност за припокриване избягването му се координира с съответния
Управляващ орган и съответните мерки се съгласуват.
Съгласуваност и допълняемост с Програмата за развитие на селските райони
Основното разграничаване между двете програми е по отношение на целеви групи, територия и вид
на подпомаганите дейности. Разграничаването на мерките по Оперативна програма
„Конкурентоспособност” се осъществява на ниво бенефициенти – ПРСР подкрепя земеделски
производители и предоставя инвестиционна подкрепа за предприятия от хранително-вкусовата
промишленост, подкрепа за инвестиции, насочени към преработка и маркетинг на земеделски
продукти и подкрепа за микропредприятия, извършващи преработка и/или маркетинг на горски
продукти. По всички процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни
оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност” в процеса на програмиране и изпълнение на проектите се
следи за избягване припокриването на дейности между двете програми, като недопустими за
финансиране са:
 Дейности от сектора на рибарството и аквакултурите;
 Дейности в областта на първичното производство на селскостопански продукти;
 Микро-предприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които
имат седалище или клон със седалище на територията на община, посочена в Приложение № 2 към
Наредба № 29/2008 г., издадена от министъра на земеделието и храните и/или заявили за
подпомагане дейности по проекти, които се осъществяват в община на територията на селските
райони в Република България - Приложение № 2 към Наредба № 29/2008 г. (Приложение С към
Насоките за кандидатстване).
 Микро-предприятия - за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
 Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за
финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 (Приложение Т към Насоките за
кандидатстване) попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни
продукти” и код 11 „Производство на напитки”:
o
10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без
готови ястия”;
o
10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови
ястия”;
o
10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
o
10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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”;
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”.

С цел избягване на препокриване между процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове” и „Създаване на нови
и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”, представени и обсъждани на Петото
заседание на КН на ОПК, и дейностите и мерките по Програмата за развитие на селските райони,
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма изпрати запитване (писмо № 04-01118/03.12.2009 ) към Министерство на земеделието и храните в отговор на което от страна на МЗХ беше
изразено становище, че няма припокриване на дейностите по двете процедури планирани от УО на ОПК
с процедурите планирани по Програмата за развитие на селските райони.
Съгласуваност и допълняемост с Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Допълняемостта и съгласуваността на подкрепата осигурявана от ОП „Конкурентоспособност” и
тази, предоставяна по линия на ОП „Развитие на човешките ресурси” (вкл. неприпокриването на
интервенции по двете програми) се следи и координира на няколко нива:
- На ниво оперативна програма, където са заложени допълващи се по вид дейности и
интервенции; и
- На ниво конкретни процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез
Комитетите за наблюдение на двете оперативни програми, където се обсъждат и одобряват конкретните
параметри на отделните процедури.
Посоченото разграничение се спазва текущо от страна на Управляващия орган и Междинното звено на
ОПК, както в процеса на подготовка на Насоки за кандидатстване по процедури за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по разработените през 2009 г. процедура „Развитие на научния
капацитет на български научни организации за приложни цели”, процедура „Развитие на стартиращи
иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти,
процеси и услуги”, процедура „Подкрепа за създаване на технологични паркове”, така и в процеса на
мониторинг и контрол по изпълнението на сключените договори през отчетния период.
Във връзка с процеса на подготовка на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
„Създаване на мрежа от организации, предоставящи консултантски и информационни услуги за
предприятията” на 15 декември 2009 г. се проведе двустранна среща между представители на двата
Управляващи органа, на която бяха набелязани основните възможности за избягване на евентуално
припокриване между допустимостта на кандидатите и дейностите по процедурата и интервенциите по
ОП РЧР. В резултат в общите критерии за избор на операции по процедурата бяха направени следните
промени: от допустими кандидати по процедурата бяха премахнати Центровете за професионално
обучение, във специфичните критерии за допустимост като недопустими са определени стартиращи
предприятия, през първата година от създаването си, финансирани за предоставяне на консултантски
услуги по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Съгласуваност и допълняемост с Оперативна програма „Регионално развитие”:
ОП ”Регионално развитие” осъществява подкрепа само за инвестиции в свързана с бизнеса
инфраструктура в индустриални зони и подготовката им за бъдещи инвеститори. ОП
„Конкурентоспособност” покрива всички допълнителни възможности, свързани с микро, малки и
средни предприятия, подкрепата и развитието на бизнеса. По отношение на научните организации и
университетите, ОП „Регионално развитие” подпомага дейности за енергийна ефективност, достъп на
хора с увреждания, и реконструкция/обновяване на библиотеки, за разлика от ОП
„Конкурентоспособност”, където акцент е поставен върху финансиране на иновации,
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научноизследователска и развойна дейност (включително подобряване на про-иновативна
инфраструктура), както и оборудване за приложни изследвания и обновяване на изпитвателни
лаборатории. През 2009 г. посочената разграничителна линия е взета предвид в процеса на подготовка
на процедура „Развитие на научния капацитет на български научни организации за приложни цели” по
операция 1.2.2. „Подкрепа за обновяване на оборудването за приложни цели”, област на интервенция
1.2. „Подобряване на про-иновативната инфраструктура” на Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика,
базирана на знанието и иновационни дейности”. Посочената процедура цели да укрепи капацитета на
българските научни организации за реализиране на приложни научноизследователски и развойни
дейности, чрез предоставянето на подкрепа за обновяване и модернизиране на оборудването,
необходимо за осъществяване на приложните изследвания.
Принципът за координация между двете програми е спазен и по отношение на обявената на 20 юли 2009
година процедура BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”. Основна цел
на процедурата е да насърчи развитието на националната про-иновативна инфраструктура като
предостави подкрепа за създаването на технологични паркове, които да функционират в тясна
взаимовръзка с академичната и научна общност, да подпомагат достъпа на предприятията до ново
знание и да стимулират комерсиализирането на научните изследвания.

2.7. Мониторинг и оценка
Мерките за мониторинг и оценка, предприети от управляващия орган или мониторинговия комитет,
включително срещнатите трудности и предприети мерки за решаването им.

І. Мерки за мониторинг на УО и МЗ на ОПК
Управлението и изпълнението на оперативната програма на ниво приоритетна ос и на договори както
за УО, така и за МЗ се извършва съгласно чл. 60 (а) и (б) на Регламент (EO) 1083/2006 на Съвета от
11 юли 2006 година относно определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO)
№ 1260/1999 г. и чл. 13 от Регламент (ЕО) 1828/2006 от 8 декември 2006 година относно реда и
начина на изпълнение на Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на
Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за
регионално развитие.
Съгласно Междуинституционалното споразумение за делегиране на правомощия по изпълнението на
ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007–2013 от 13.05.2008 г. . и
съгласно подписаното на 15 септември 2008 г. Допълнително споразумение №1 към него,
Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност” делегира на Междинното звено управлението,
изпълнението и контрола по 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” на оперативната програма.
Управлението, изпълнението и контролът на приоритетни оси 3, 4 и 5 не е делегирано и е отговорност
на Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган (УО) на ОПК.
Функциите и задачите на УО по управлението на ОПК и отговорностите на МЗ са разписани подробно в
описанието на Системите за управление и контрол, последно изменени и допълнени със Заповед на
Ръководителя на УО № РД-16-986/17.11.2009 г. Основните принципи на управление и изпълнение на
ОП „Конкурентоспособност” от страна на УО се определят в Наръчника на УО, утвърден със Заповед №
РД-16-987/18.11.2009 г. на Ръководителя на УО.
Ангажиментите за извършване на мониторинг от страна на Междинното звено са подробно описани в
Процедурния наръчник на МЗ, утвърден от Ръководителя на Управляващия орган със Заповед №: РД16-730 от 17.07.2008 г. (посл. изменен със Заповед №: РД-16-1016/27.11.2009г.).
Мониторингът на изпълнението на ОП “Конкурентоспособност” се извършва на 3 нива:
 Мониторинг на договори - мониторинг от страна на МЗ на изпълнението на сключените договори по
делегираните приоритетни оси; Мониторинг от страна на УО на договори по неделегирани
приоритетни оси;
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 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 1 и 2 на ОПК, извършван чрез месечни срещи за наблюдение и проверки на извадков принцип на
договорите, включващ техническа и финансова верификация;
 Мониторинг на изпълнението на оперативната програма - мониторинг от страна на Комитета за
наблюдение на ОП “Конкурентоспособност”.
Мониторингът на ОП „Конкурентоспособност”, осъществяван от Междинното звено, включва
наблюдение, отчетност и контрол на техническото и финансовото изпълнение, напредъка и
постигнатите резултати на приоритетните оси/ процедурите/ договорите.
МЗ извършва 100% документална проверка и 100% проверки „на място” за потвърждаване на
допустимостта на разходите (Приложение 1 от ДНФ 2/10.03.2009 г.) по сключените договори по
смисъла на член 60/b на Регламент (ЕО) 1083/2006. МЗ е отговорно и за осъществяването на „двойна
проверка”, че финансираните продукти и услуги са доставени (Процесът на верификация включва и
потвърждаване на обстоятелствата, разписани в ДНФ 2/10.03.2009 г., раздел ІІ, т.8.).
Мониторингът, осъществяван от страна на МЗ има за цел:
- Да гарантира ефективност и спазване на процедурите при изпълнение на дейностите съгласно
сключените договори от страна на изпълнителите/бенефициентите;
- Да удостовери (верифицира), че съфинансираните продукти и услуги са доставени и
декларираните от бенефициентите разходи за операциите са извършени в действителност и в
съответствие с европейските и национални правила;
- Да проследи степента на напредък по изпълняваните проекти;
- Да идентифицира своевременно потенциални проблеми при изпълнението на договорите и да
бъде оказано съдействие за тяхното преодоляване.
Основните инструменти за мониторинг от страна на МЗ, които се използват за измерване на напредъка и
отчитане на изпълнението на оперативната програма са:
Информацията на ниво договор, подавана от бенефициентите към Междинното звено:


проверка/ верификация на документите свързани с техническото изпълнение (изпълнение на
заложените дейности);



проверка на техническото (оперативно) изпълнение;



проверки на място.

Информация на ниво процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, подавана от
Междинното звено към Управляващия орган по делегираните приоритетни оси:


Месечни справки за отчитане на напредъка по ОПК;


Доклад по сертификация и Декларация за допустимите разходи, вкл. Приложение А – Списък
на проверките на място

Годишни доклади (съдържащи информация за техническото изпълнение през съответната
година).
Информация на ниво приоритетна ос, подавана от Междинното звено към Управляващия орган по
делегираните приоритетни оси:


Месечни справки за отчитане на напредъка по ОПК;


Доклад по сертификация и Декларация за допустимите разходи, вкл. Приложение А – Списък
на проверките на място

Годишен доклад по изпълнението на оперативната програма, съгласно Приложение 18 от
Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006.
МЗ е длъжно при всяко представяне в УО на обобщено искане за плащане и обобщен доклад за
извършени верификации на ниво приоритетна ос да гарантира пред УО, че за верифицираните
доставки/услуги няма съмнение за двойно финансиране по проекти по ОП „Конкурентоспособност” и по
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програма ФАР. В Междинния/Окончателния доклад по сертификация и Декларация за допустимите
разходи (Приложение 11.3 и Приложение 11.10 от Глава 11 „Финансово управление”) Ръководителят на
МЗ декларира, че няма случаи на двойно финансиране на проектите от различни източници на
финансиране (т. II, (20)).
След приключване на всяка операция по приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност” МЗ
осъществява и проверки на място като последващ контрол съгласно изискванията на чл. 57 от Регламент
(ЕО) № 1083/2006 на Съвета. В случаите, в които изискванията на чл. 57 от Регламент (ЕО) № 1083/2006
на Съвета и на чл. 13, т. 2 от Регламент (ЕО) № 800/2008 на Съвета са клауза в специалните условия на
сключения договор/заповед по конкретна операция по делегираните приоритетни оси, Междинното
звено извършва 100% проверки на място по всеки един сключен договор/заповед в рамките на петата/
третата година след приключване на операцията. Във всички останали случаи по делегираните
приоритетни оси Междинното звено, в рамките на петата/ третата година след приключване на
операцията, извършва проверки на място с цел последващ контрол, на базата на представителна извадка.
Мониторингът от страна на УО се разглежда от гледна точка на делегирани и неделегирани
функции по управление, изпълнение и контрол на ОПК.
Мониторинг на делегирани функции


Месечни справки за отчитане на напредъка по ОПК

Изготвени са 12 Месечни справки в съответствие с предварително утвърден образец.


Месечни срещи за наблюдение между УО и МЗ;

Целта на Месечните срещи за наблюдение между УО и МЗ е:
- Да се гарантира постигане на целите и резултатите на приоритетната ос/операцията;
- Да се осигури навременна комуникация и координация, с цел информиране на заинтересованите
страни относно напредъка при изпълнението на приоритетните оси/процедурите/договорите;
- Да се прегледат и обсъдят възникнали проблеми и да се търсят решения съвместно с УО;
- Да се препоръчат от страна на УО корективни мерки за подобряване процеса на управление и
изпълнение;
- Да се докладват на УО резултатите от предприетите корективни мерки.
През 2009 г. са проведени 12 месечни срещи, на които е отчетен напредък по процедурите в
изпълнение по приоритетни оси 1 и 2.


Предварителен контрол от УО към МЗ по делегираните приоритетни оси

Съгласно чл. 58 (b) от Регламент № 1083/2006 и чл. 13 (5) от Регламент № 1828/2006 за ясно разделение
на функциите, УО осъществява предварителен контрол върху действията на Междинното звено при
изпълнението на операциите по делегираните оси на ОПК.
Предварителният контрол в компетенциите на УО (отдел УП и отдел ТД) по отношение на МЗ, е
контрол за законосъобразността на предложените процедури, отнасящи се до техническото изпълнение.
Целта е гарантиране, че избраните за финансиране операции са в съответствие с критериите, приложими
към оперативната програма и за целия период на изпълнение и, че съответстват на приложимите
правила на Общността и националните правила. Във връзка с предварителния контрол, упражняван от
УО върху МЗ въз основа на действащия към съответния момент вариант на Наръчник на УО (на състав
на Оценителна комисия, на оценителен доклад и проект на решение за одобряване на оценителен
доклад, на състав на екип по договаряне и на обобщени протоколи от работата на екипите по
договаряне) са разработени и издадени 23 бр. становища. Преди утвърждаване на Наръчника на МЗ от
ръководителя на УО, наръчника на МЗ е прегледан и коригиран.
По предстоящите за обявяване процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са
проверени и коригирани 4 бр. Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях.
Проведена е една процедура за избор на външни експерти, които да участват в работата на оценителните
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комисии по процедури, провеждани от МЗ в качеството на ДО.


Мониторинг от страна на УО относно спазването на системите за управление и контрол на
МЗ

През 2009 г. УО извърши проверка на място в МЗ с цел преглед на цялостната документация,
свързана с техническото изпълнение. Във връзка с установени пропуски/несъответствия по време на
проверката, са дадени писмени препоръки на МЗ с краен срок за отстраняването им, които са част от
протокола от извършената проверка. След отстраняване на пропуските и/или коригиране на
несъответствията, МЗ уведоми писмено УО за предприетите действия.


Проверка/верификация на документите свързани с техническото изпълнение (изпълнение на
заложените дейности) и проверка на място при необходимост на договори, сключени в рамките
на делегираните приоритетни оси. УО извършва извадкова проверка на базата на представителна
извадка на случаен принцип (лотариен принцип) по верифицирането на междинните и
финалните отчети, включени в обобщения доклад на МЗ.

През 2009 г. УО прегледа осем Искания за средства от МЗ, включващи междинни и финални отчети
по делегираните приоритетни оси 1 и 2. Първите две, от които (ИС № 3 и ИС № 4) са проверени на
100% с оглед верифициране на процедурите, дейностите и разходите, свързани с изпълнението на
всеки един от договорите. Основание за взетото решение е необходимостта да се гарантира
спазването на изградените системи за управление и контрол от страна на МЗ в частта оперативно
управление и изпълнение на сключените договори по делегираните приоритетни оси, както и че
същото изпълнява изискванията за верифициране на разходите, определени за УО в ДНФ
2/10.03.2009 г.

Мониторинг на неделегираните приоритетни оси
Основните инструменти за мониторинг от страна на УО, които се използват за измерване на
напредъка и отчитане на изпълнението на неделегираните приоритетни оси са:


Месечни справки за отчитане на напредъка по ОПК



Междинни/финални отчети от страна на конкретните бенефициенти по неделегираните
приоритетни оси



Годишни технически доклади

Годишни технически доклади се изготвят само от конкретните бенефициенти по неделегираните
приоритетни оси и се представят в УО до 5 януари на годината, следваща отчетния период, само в
случаите, в които бенефициентът не е представил в УО междинен технически отчет към искане за
средства през м. декември.


Проверки 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).
В допълнение, въвеждането и пълното функциониране на ИСУН 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.
Междинното звено има отговорността да въвежда в ИСУН задължителната информация, свързана с
изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ по делегираните приоритетни оси 1 и 2.
Управляващият орган въвежда и актуализира цялата информация по неделегираните приоритетни
71

оси 3, 4 и 5 на ОП „Конкурентоспособност” съгласно ПМС № 322/19.12.2008 г. за определяне на
условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в
Република България.
ІІ. Мерки по отношение усъвършенстването и развитието на ИСУН
За да се отговори на всички изисквания на Регламент 1083/2006 и Регламент 1828/2006, през 2009 г.
продължи доизграждането на Информационната система за управление и наблюдение на
структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН). Представлявайки важен елемент от процеса на
осигуряване на прозрачност при управлението на средствата от фондовете на Европейския съюз, в
информационната система са разработени няколко изцяло нови функционалности:
 осигурена е възможност за извършване на проверки за наличието на двойно финансиране в модул
„Договори” и модул ”Проектни предложения”;
 добавена е нова функционалност, позволяваща прикачването на документи под формата на
файлове, съответно в модул „Оценка” и модул „Договори”. Това позволява цялата документация,
свързана с оценката на проектните предложения по отделните процедури, както и в последствие
сключените договори, да бъде добавяна в системата.
 с цел да се избегне допускането на грешки при въвеждането на информация, в системата е
добавена опцията за осъществяване на допълнителен контрол под формата на „проверка”. По този
начин въведената на всеки един етап информация в системата се проверява от лицата, имащи
потребителски права за това, като след удостоверяване на извършената проверка, въведената
информация не подлежи на промяна.
 въведена е нова функция в модул „Оценка”, позволяваща отразяването в системата на евентуално
връщане за преразглеждане на изготвения от страна на оценителната комисия доклад от извършена
оценка на проектните предложения по дадена процедура.
 през 2009 г. е извършено разширяване на функционалността на ИСУН в модул „Управление на
проекти” и модул „Проверки на място и нередности”, под-модул „Проверки на място”, като е
създадена възможността за прикачване на документи, доказващи извършените дейности.
 от 15.10.2009 г. е извършено разширяване на функционалността на ИСУН в модул „Финансов”,
свързана с изготвяне и проверка на искане за средства от Междинното звено/Управляващия орган,
изготвяне и проверка на доклад за верификация и изготвяне на доклад за сертификация, както и
проверка на верификация на средствата от страна на МЗ и на УО. Въвеждането на новата
функционалност отразява последните две препоръки към ИСУН, направени по време на одита за
оценка на съответствието на оперативната програма, като позволява спазването на принципа за
проследимост, прозрачност и добро финансово управление на процеса по управление на средствата
от ЕС.
 съгласно процедура на Министерство на финансите за осъществяване на връзка (интерфейс)
между SAP и ИСУН, въведените данни в системата SAP се прехвърлят в ИСУН в „Реално изплатени
суми” в модул „Финансов”. По този начин се извършва проверка за съответствието между
верифицираните средства в системата ИСУН и реално изплатените суми на бенефициентите.
ІІІ. Мерки за мониторинг на Комитета за наблюдение
През 2009 г. бяха проведени
„Конкурентоспособност”.

две

заседания

на

Комитета

за

наблюдение

на

ОП

На 28.05.2009 г. се проведе четвъртото заседание на КН. На заседанието бяха разгледани следните
въпроси:





Напредък в изпълнението на ОП „Конкурентоспособност” - представена беше информация за
напредъка в изпълнението на оперативната програма и постигане на основните цели и
приоритети;
Представяне на Enterprise Europe Network, направено от координатора на EEN за България;
Представяне на Годишен доклад за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност” за 2008 г.;
Представяне и обсъждане на Общи критерии за избор на операции по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на клъстерите в
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България” и по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за
създаване и развитие на бизнес-инкубатори” (приоритетна ос 2);
Представяне на анализ на процедурите за безвъзмездна финансова помощ по ОП
„Конкурентоспособност”, отворени за кандидатстване през 2008 г.
Представяне и обсъждане на Общи критерии за избор на операции по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Технологична модернизация в малки и
средни предприятия” и по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Технологична модернизация в големи предприятия” (приоритетна ос 2);
Предложение за промяна на размера на бюджета на процедури за безвъзмездна финансова
помощ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Конкурентоспособност", както следва:
- „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” – увеличение
на бюджета с 19558300 лв. (10 000 000 евро); и
- „Подкрепа за обновяване на оборудването за приложни цели” – увеличение на бюджета с
19558300 лв. (10 000 000 евро);



Промяна на Общи критерии за избор на операции по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез
подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” (приоритетна ос 1).

Решения, взети от Комитета за наблюдение на четвъртото заседание:
1. Одобрява Годишния доклад за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност” за 2008 г. с
направените предложения за изменения и допълнения в текста и дава съгласието си за
изпращането му в Европейската комисия.
2. Приема общи критерии за избор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.
3. Приема общи критерии за избор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес-инкубатори”.
4. Приема общи критерии за избор на операции по процедури:
- процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Технологична
модернизация в малки и средни предприятия”;
- процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Технологична
модернизация в големи предприятия”. Приема направените предложения за удължаване на
срока (максимално допустима продължителност на индивидуален проект) за малките и
средни предприятия от 12 на 18 месеца и за включване на предприятия от добивната
промишленост за кандидатстване по процедурата.
5. Приема промяна на размера на бюджета на процедури за безвъзмездна помощ по
Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Конкурентоспособност”.
6. Приема промяна на общите критерии за избор на операции по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез
подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”.
На 25.11.2009 г. се проведе петото заседание на КН.
На заседанието бяха разгледани следните въпроси:






Изменения във Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение.
Представяне на напредъка по изпълнението на ОП „Конкурентоспособност”.
Анализ на процедурите за безвъзмездна финансова помощ, обявени до момента по ОП
„Конкурентоспособност”.
Представяне на Индикативна годишна работна програма за 2010 г.
Представяне и обсъждане на Общи критерии за избор на операции за безвъзмездна помощ по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Създаване на нови и
укрепване на съществуващи технологични центрове”, по процедура за предоставяне на
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безвъзмездна финансова помощ „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за
технологичен трансфер” и по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на
иновативни услуги” (приоритетна ос 1).
Представяне и обсъждане на Общи критерии за избор на операции за безвъзмездна помощ по
процедура „Създаване на мрежа от организации, предоставящи консултантски и
информационни услуги за предприятията”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна
помощ „Покриване на международно признати стандарти”, по процедура за предоставяне на
безвъзмездна помощ „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” и по
процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ „Технологична модернизация в големи
предприятия” (приоритетна ос 2).

Решения, взети от Комитета за наблюдение на петото заседание:
1. Приема измененията в правилата за работа на Комитета за наблюдение на ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007–2013 г. с направените
предложения за допълнения в текста на правилата.
2. Приема Индикативната годишна работна програма за 2010 г.
3. Приема общи критерии за избор на операции по процедури:
- процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Създаване на нови и
укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”;
- процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Създаване на нови и
укрепване на съществуващи технологични центрове;
- процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за внедряване в
производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”.
Възлага на УО да отрази направените по време на заседанието коментари и бележки по критериите и
да ги предостави за окончателно съгласуване от КН.
4. Приема по принцип общи критерии за избор на операции по процедури:
- процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Създаване на мрежа от
организации, предоставящи консултантски и информационни услуги за предприятията”;
- процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Покриване на
международно признати стандарти”;
- процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Технологична
модернизация в малки и средни предприятия”
- процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Технологична
модернизация в големи предприятия”.
Възлага на УО да отрази направените по време на заседанието коментари и бележки по критериите и
да ги предостави за окончателно съгласуване от КН.
Мерки по оценка на оперативната програма
Предвид забавянето в изпълнението на оперативната програма, през 2009 г. конкретни мерки за
провеждане на текущи оценки на оперативната програма не са предприети. УО на ОПК планира
извършване на външна междинна оценка на напредъка във физическото и финансово изпълнение на
процедурите, обявени в рамките на Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 2 на оперативната програма.
2.8 Национален резерв за резултатна работа (когато е приложимо и само в годишния доклад по
изпълнението за 2010 г.)
Информацията, описана в член 50 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.

Неприложимо
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3. Изпълнение по приоритети
3.1. Приоритет 1
3.1.1. Постигане на целите и анализ на напредъка
Информация за материалния напредък по приоритета
За всеки количествен показател в приоритетната ос и по-специално за основните показатели:
Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности”
Основна цел: Подобряване на българската иновационна система чрез подкрепа за иновационна
дейност и подобряване на про-иновативната инфраструктура.
Специфичните цели на Приоритетна ос 1 включват:
- Насърчаване на развойната дейност и внедряването на иновации в предприятията;
- Защита на индустриалната собственост на българските предприятия и изследователски
организации;
- Развитие на благоприятна про-иновационна среда в подкрепа на бизнеса.
Отразените стойности за индикаторите в таблицата по-долу са нулеви, тъй като измерването им е
обвързано с изпълнението на сключените договори по съответните операции по приоритетната ос към 31.12.2009 г. договорите са в етап на изпълнение, като по тях няма извършени
междинни/балансови плащания. Промяна в стойностите на индикаторите, пряко свързани с
изпълнението на договорите по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 “Подкрепа за създаване и
развитие на стартиращи иновативни предприятия” и процедура BG161PO003/1.1.1-02 „Подкрепа за
внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни
услуги” могат да бъдат отчетени едва след като приключи изпълнението на сключените договори и
след като бъдат извършени окончателни плащания по тях. Промяната в стойностите на показателите
ще бъде отразена в Годишния доклад за напредъка за 2010 г., след приключване изпълнението на
договорите по посочените две процедури, както следва:
o

Стойностите на показател 1 „Брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия”,
показател 2 „Ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия”, показател 3
„Брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара”, показател 4 „Брой НИРД
проекти, подкрепени в до-пазарна фаза”, показател „Брой подадени заявки за търговски
марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и изследователски
организации”, и показател 9 „Брой регистрирани търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от
подкрепените предприятия и изследователски организации”, като резултат от изпълняваните
през отчетния период общо 27 проекта по процедура „Подкрепа за създаване и развитие на
стартиращи иновативни предприятия” ще бъдат отчетени най-рано в Годишния доклад за
2010 година след приключване изпълнението на проектите.

o

Стойностите на показател 3 „Брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара” и
показател 5 „Брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара” като резултат от
изпълняваните през 2009 г. общо 9 проекта по процедура „Подкрепа за внедряване в
производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”
също ще бъдат отчетени в Годишния доклад за 2010 година след приключване на проектите.

Показатели
Показател 1

Постигнати
резултати(1)

2007

2008

2009

0

0

0

2010

2011

2012

2013

2014

Общо

2015

0



Индикатор 1 „Брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия” не може да бъде отчетен като core индикатор
защото обхваща само подкрепените по програмата иновативни стартиращи предприятия.
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Брой
подкрепени
стартиращи
иновативни
предприятия
Показател 2
Ниво на
оцеляване на
стартиращите
иновативни
предприятия
Определение: %
активни на
пазара от
подпомогнати
От тях: за мъже
От тях: за жени
Показател 3
Брой иновации,
въведени/готов
и да бъдат
въведени на
пазара
Определение:
иновации,
готови да
бъдат/въведени
на пазара в
резултат на
инвестиции в
подкрепени
стартиращи
предприятия
От тях: за мъже
От тях: за жени
Показател 4
Брой НИРД
проекти,
подкрепени в
до-пазарна фаза
Определение:
брой НИРД
проекти в
подкрепени
предприятия
Показател 5
Брой НИРД
проекти,
подкрепени за
въвеждане на
пазара
Определение:
брой НИРД
проекти в
подкрепени
предприятия
Показател 6
Брой наети
изследователи

Цел(2)

0

Изходно
положение(3)

0

Постигнати
резултати
Цел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120
От
тях
за
мъже
:
От тях
за
жени

Изходно
положение

0

Постигнати
резултати

0

Цел

0

Изходно
положение

0

Постигнати
резултати
Цел

0

0

0

0

0

0

Изходно
положение

0

0

0

0

0

0

0

Постигнати
резултати
Цел

Изходно
положение

0

Постигнати
резултати
Цел

0

0

0

0

0

0

55-65

155165

0

155-165

0
50%

40
От тях
за мъже:
От тях
за жени

70%

70%

120
От тях
за
мъже:
От тях
за жени

0
15-20

60-65

60-65

0
15- 20

60-70

60-70

0
80

300

300
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в
предприятията
Определение:
брой
висококвалифиц
ирани
изследователи,
научни
работници и
докторанти,
наети в
предприятия за
изпълнение на
НИРД проекти
Показател 7
Брой успешни
проекти,
подготвени от
наетия
изследователск
и персонал
Определение:
брой проекти,
подкрепени по
операция 1.1.3.
Показател 8
Брой подадени
заявки за
тьрговски
марки,
дизайни,
патенти и т.н.
от
подкрепените
предприятия и
изследователск
и организации
Определение:
брой проекти,
подкрепени по
операция 1.1.4.
Показател 9
Брой
регистрирани
търговски
марки,
дизайни,
патенти и т.н.
от
подкрепените
предприятия и
изследователск
и организации
Определение:
брой успешни
проекти,
подкрепени по
операция 1.1.4.
Показател 10
Брой
подкрепени/съз

Изходно
положение

0

Постигнати
резултати

0

0

0

Цел

0

0

0

Изходно
положение

0

0

0

0

0

0

0

Постигнати
резултати
Цел

Изходно
положение

0

Постигнати
резултати

0

0

0

Цел

0

0

0

Изходно
положение

0

0

0

0

0

0

0

Постигнати
резултати
Цел

0
30-40

120150

120-150

0
220

220

220

0

40

180

180

0
22-27

40- 47

40-47

77

дадени
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
Показател 11
Брой
предприятия,
които
използват
услугите на
проиновативни
посредници.
Определение:
брой
предприятия,
които използват
услуги/помещен
ия на
подкрепените
институции
Показател 12
Брой
подкрепени
проекти за
обновяване на
оборудването за
приложни цели
в
изследователск
и организации
Показател 13
Брой НИРД
проекти,
изпълнени с
помощта на
доставеното
оборудване за
приложни цели
Показател 14

Изходно
положение

0

Постигнати
резултати

0

0

0

Цел

0

0

0

Изходно
положение

96
(2006)

0

0

0

0

0

0

Постигнати
резултати
Цел

Изходно
положение

0

Постигнати
резултати

0

0

0

Цел

0

0

0

Изходно
положение

0

Постигнати
резултати

0

0

0

0
0

500600

500-600

0
20-30

65-75

65-75

0
70-90

210230

210-230

0

Брой
170Цел
0
0
0
40
170-200
институции/орг
200
анизации,
които участват
Изходно
в националната
0
положение
иновационна
мрежа
(1) Постигнатите резултати следва да бъдат кумулативно изразени – стойността на показателя следва да е общата стойност,
постигната до края на отчетната година. Резултатите, постигнати през изминали години, могат да бъдат актуализирани при
представянето на следващи годишни доклади за изпълнението, ако е налице по-точна информация.
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(2) Целта може да бъде посочвана за всяка година или за целия програмен период.
(3) Изходното положение е посочено само за първата година, когато информацията за него е налице, освен ако се използва
концепцията за динамично изходно положение.

По възможност се прави разбивка на всички показатели по пол. Ако стойностите (данните) все още
не са налице, се посочва информация за това, кога ще бъдат налице и кога ще бъдат предоставени на
Комисията от управляващия орган.
Информация за финансовия напредък по Приоритетна ос 1

Приоритетна ос 1

„Развитие на
икономика
базирана на
знанието и
иновационни
дейности”

Общ бюджет
(в евро)

Договорена
безвъзмездна
помощ

Извършени
плащания

(в евро)

Съотношение на
договорената сума
спрямо общата
стойност

Съотношение на
платената сума
спрямо общата
стойност

(%)

(%)

(a)

(b)

(c)

(b/a)

(c/a)

246 500 000

15 703 532,08

166 418.66

6.37

0.07

- За оперативните програми, съфинансирани от ЕСФ: информация по целеви групи в съответствие с
Приложение XXIII.
Анализ на качеството
- Анализ на постигнатите резултати въз основа на финансовата информация, (точка 2.1.2) и
материалните показатели (точка 3.1.1.) и друга информация, която е от значение.
Данните за постигнатия финансов напредък по Приоритетна ос 1 на ОП „Конкурентоспособност”
към 31.12.2009 г. показват, че към края на отчетния период договорената безвъзмездна финансова
помощ представлява 6,37 % от общия бюджет на приоритетната ос, като изплатените средства
възлизат на 0,07 % от общия бюджет. Информация за постигнатия материален напредък по
приоритетната ос, както е посочено по-горе, може да бъде представена и респективно анализирана
най-рано в края на следващия отчетен период, тъй като изпълняваните през 2009 г. общо 36 договори
по операциите на Приоритетна ос 1 ще приключат в периода както следва:
- Изпълнението на 27 броя договори (в етап на изпълнение към 31.12.2009 г. и с максимална
продължителност до 24 месеца) по процедура „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи
иновативни предприятия” ще приключи в периода от месец ноември 2010 до месец май 2011 г.
- 9 проекта (в етап на изпълнение към 31.12.2009 г. и с максимална продължителност до 18 месеца)
по процедура „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и
предоставяне на иновативни услуги” ще приключат в периода от месец декември, 2010 г. - месец
януари, 2011 г.
Като конкретни резултати от изпълнението на посочените 2 (две) процедури по Приоритетна ос 1 на
ОП „Конкурентоспособност” през отчетния период могат да бъдат посочени следните:
По процедура 2007 BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на
стартиращи иновативни предприятия” през 2009 г. Междинното звено осъществява наблюдение и
контрол по проекти, изпълнявани от 27 подкрепени стартиращи иновативни предприятия, като
финансираните дейности са насочени към създаването на иновативни продукти, процеси и услуги в
тяхната допазарна фаза. Очакваните резултати от изпълнението на проектите е създаването на нови
работни места в подкрепените предприятия, нарастване на дела на инвестициите в
научноизследователска и развойна дейност, извършвана от стартиращите предприятия, увеличаване
на броя на стартиращите предприятия, които функционират успешно на пазара в дългосрочен аспект
след приключване изпълнението на проектите.
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 Във връзка с изпълнението на договорите, Междинното звено е извършило 49 проверки на място с
цел верифициране на оборудване и услуги, като 46 от тях са във връзка с приключили етапи от
изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ и подадени междинни отчети от
бенефициентите, а 3 от тях са извънредни. Две от проведените извънредни проверки на място са
свързани с цел установяване на напредъка по изпълнението на проектите и конкретно
изпълнението/спазването от страна на бенефициентите на предоставените препоръки от страна на
МЗ, изведени в хода на плановите проверки на място. Третата извънредна проверка е извършена във
връзка с проверка на факти и обстоятелства по сигнал за нередност във връзка с изпълнението на
договор по процедурата.
 Извършена е проверка на 46 междинни технически и финансови отчети във връзка с приключили
етапи от изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ;
 Постъпили са 17 искания за съществени изменения на договорите и са сключени 12 допълнителни
споразумения за изменения в договорите. Измененията най-често касаят промяна в срока на
договора, промяна на бюджета към договора, промяна на управителя и промяна на мястото на
изпълнение на договора;
 Постъпили са 48 и са одобрени 43 искания за несъществени изменения по договори за
безвъзмездна финансова помощ. Исканията най-често се отнасят до промяна в графика за изпълнение
на дейностите по договора и промяна на бюджета;
 Изготвено е Оперативно ръководство за изпълнение на договорите за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи
иновативни предприятия”. Оперативното ръководство е утвърдено със Заповед № РД-1212/03.06.2009 г. на Ръководителя на МЗ;
 Разработена и въведена е процедура за избор на независими експерти и извършване на мониторинг
от тях, утвърдена със Заповед № РД – 16-20-1/15.04.2009 г. на Ръководителя на Междинното звено.
Съгласно процедурата независимите експерти по конкретни договори се избират от назначена със
Заповед на Ръководителя на МЗ, Оценителна комисия за избор на независими експерти за извършване
на мониторинг по конкретни договори. Оценителната комисия изпраща покани до експерти в
съответната област (съгласно списък, който се утвърждава от Ръководителя на МЗ) и след получаване на
техни професионални автобиографии извършва класиране въз основа на 3 критерия – професионален
опит, опит в работа с проекти и опит в мониторинг на проекта. Тежестта на оценката по посочените 3
критерия, е както следва: по критерий „професионален опит” – 1 до 3 точки /като 3 е най-високата
оценка/; по критерий „опит в работа с проекти” – 1 до 5 точки /като 5 е най-високата оценка/ и по
критерии „опит в мониторинг на проекти” – 1 до 7 точки /като 7 е най-високата оценка/;
 Изготвен е списък на независими експерти, които да извършват мониторинг на проектите по
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013,
Приоритетни оси 1 и 2 – списъкът е утвърден със Заповед № РД-16-31/28.04.2009 г. на Ръководителя на
МЗ въз основа на изпратени писма до висши училища в страната, Българска академия на науките и
други научноизследователски организации за номиниране от тяхна страна на експерти, които да бъдат
включени в списъка.
 Сформирана е Оценителна комисия за избор на независими експерти, утвърдена със Заповед № РД16-20-2/28.04.2009 г.;
 Изготвени са и са сключени 30 граждански договора с независими експерти, избрани от
сформираната Оценителна комисия въз основа на посочените по-горе критерии. Гражданските договори
с избраните независими експерти са сключени в периода юни-ноември 2009 г.;


Осъществени са 42 проверки на място съвместно от експерти на МЗ и независимите експерти.



През отчетния период по процедурата са постъпили общо 13 сигнала за нередности. Повечето от тях
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са регистрирани при проверка на междинни технически и финансови отчети на бенефициенти при
отчитане на етапи от изпълнението на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
като съмненията за нередности са свързани преди всичко с установен конфликт на интереси между
бенефициенти и избрани от тях изпълнители на определени дейности по проектите. Четири от сигналите
са прекратени поради липса на основания за третирането им като нередности. Два от сигналите са
прекратени на основание чл. 14, ал. 2 от Наредбата за определяне на процедурите за администриране на
нередности по фондове и програми, съфинансирани от ЕС, приета с ПМС № 285/30.11.2009 г. Четири от
сигналите са регистрирани като установени нередности в Регистъра на нередности и измами на
Междинното звено след предоставяне на Национален идентификационнен номер за нередност от страна
на УО, като един от договорите с регистрирана нередност е прекратен едностранно от Договарящия
орган. Три сигнала все още не са приключени, като МЗ е в процес на изясняване на обстоятелствата и
фактите относно изпълнението на договорите.
 Значителният брой постъпили проектни предложения по процедурата след първоначалното й
обявяване и демонстрирания интерес от страна на стартиращи предприемачи да развият
иновативните си идеи с финансова подкрепа по процедурата е основание за увеличаване на наличния
общ бюджет - с решение на Комитета за наблюдение на Оперативната програма, взето на четвъртото
заседание, проведено на 28 май 2009 г., общият размер на безвъзмездната финансова помощ е
увеличен на 18 547 149,80 евро (36 275 072 лева). След временно спиране на етапа по набиране на
проектни предложения по процедурата, от 20.07.2009 г. до 31.12.2009 г. постъпват 62 проектни
предложения. Към 22 декември 2009 г. е приключена оценката на административното съответствие и
допустимостта на първите десет подадени проекта.
По процедура BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни
продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” към 31.12.2009 г. Междинното звено
осъществява наблюдение и контрол по общо 9 договора за безвъзмездна помощ, като проектите са
насочени към внедряване в производството и пазарна реализация на иновации в областта на
автоматизацията, електромеханиката, физиката, енергетиката и др.
 В периода юни-декември 2009 г. във връзка с изпълнението на договорите по процедурата са
извършени 10 посещения на място. Посещенията са осъществени с цел проверка на местата на
изпълнение на проектите, като 7 от тях са свързани с констатирането на фактическото състояние на
производствените помещения и сгради преди извършване на СМР, а три от тях са проведени с цел
удостоверяване на доставки на оборудване след одобрена процедура за избор на изпълнител.
 През отчетния период са сключени 2 допълнителни споразумения, с цел отстраняване на
несъответствия между Приложение І-Описание на проектното предложение и ПриложениеІІІ –
Бюджет към договора за безвъзмездна финансова помощ. Едно допълнително споразумение е
сключено във връзка с искане от страна на бенефициента за промяна на мястото на изпълнение на
проекта.
 През отчетния период във връзка с изпълнението на процедурата е постъпил един сигнал за
нередности, който касае постъпила жалба срещу решението на оценителната комисия по процедурата
за отхвърляне на проектното предложение. При получаване на сигнала е стартирана процедура за
проверката му и установяване на фактите и обстоятелствата, свързани с него. При проверката не е
установено неправомерно отстраняване на кандидата, като жалбоподателят е уведомен за причините,
довели до недопускането на проектното предложение до следващ етап на оценка.
През 2009 г. по Приоритетна ос 1 е обявена открита процедура за подбор на проекти, покриващи
определени изисквания за качество BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични
паркове”, чиято основна цел е да насърчи развитието на националната про-иновативна
инфраструктура като предостави подкрепа за създаването на технологични паркове, които да
функционират в тясна взаимовръзка с академичната и научна общност, да подпомагат достъпа на
предприятията до ново знание и да стимулират комерсиализирането на научните изследвания.
Процедурата е обявена на 20 юли 2009 г. с общ бюджет в размер на 2 933 745 лева (1 500 000 евро).
Процедурата е обявена като процедура без краен срок за кандидатстване, тъй като подготовката на
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проектните предложения е свързана от една страна със сформирането на обединение, което съгласно
изискванията на процедурата следва да включва широк кръг участници в иновационния процес –
висши
училища,
научно-изследователски
организации,
експериментални
лаборатории,
неправителствени организации, които работят за утвърждаване на науката, техниката и
технологиите, предприятия и от друга с формирането на концепция за технологичен парк, който да
отговаря както на потенциала на партньорите, така и на нуждите на потенциалните ползватели на
иновативните услуги. Посочената специфика на процедурата е вероятна причина за липсата на
постъпили проектни предложения към края на отчетния период.
- Доказване на последиците от насърчаването на равните възможности на мъжете и жените (когато е
целесъобразно).

Принципът за насърчаване на равните възможности на мъжете и жените и недопускане на
дискриминация е спазван и отчетен, както на етап програмиране, така и при изпълнението на
операциите по Приоритетна ос 1. Прилагането на принципа се съблюдава в процеса на разработване
на Насоките за кандидатстване по двете обявени процедури, отчетен е в процеса на оценяване на
проектните предложения, и се съблюдава впоследствие при изпълнение на сключените договори.
Равнопоставеността между мъжете и жените и недискриминацията са принципи, спазени при
обявяването на процедурите за подбор на проекти по Приоритетна ос 1 през 2009 г. - процедура
BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове” (обявена на 20.07.2009 г.) и
процедура 2007 BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи
иновативни предприятия” (етапът по набиране на проектни предложения е продължен от 20.07.2009
г.). Процедурите са отворени за всички кандидати, които отговарят на условията за допустимост без
оглед на техния пол, а също раса, етническа принадлежност, религия, вяра, индивидуалност, възраст
и др.
Допълнително при оценката на постъпилите проектни предложения по процедура 2007
BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни
предприятия”, както и по процедура BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за внедряване в производството
на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” с предимство се ползват
проекти, които предвиждат спазване на принципа на равнопоставеност между мъжете и жените –
чрез присъждане на точки по показателя за насърчаване на равните възможности.
С оглед спазване на принципа за равнопоставеност, в хода на изпълнение на проектите е
задължително съблюдаването и отчитането от страна на бенефициентите на индикатори, отчитащи
степента на изпълнение на принципа за равнопоставеност между мъжете и жените като Междинното
звено следи за недопускане на бариери за равен достъп до работа, както и дискриминация, основана
на полов, етнически, възрастов или друг признак.
- Анализ на усвояването на фондовете в съответствие с член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
1083/2006. За програми по линия на ЕСФ, информацията, изисквана в член 10 от Регламент (ЕО) №
1081/2006.
Неприложимо
- Списък на незавършените операции и график за приключването им (само в окончателния доклад).
Неприложимо
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3.1.2. Срещани значителни проблеми и предприети мерки за разрешаването им
Информация относно значителни проблеми, срещани при изпълнението на приоритета,
включително, когато е целесъобразно, обобщаване на сериозни проблеми, установени по реда на
член 62, параграф 1, буква (г), (i) от Регламент (ЕО) № 1083/2006, както и всички предприети от
управляващия орган или мониторинговия комитет мерки за тяхното разрешаване.
Като значителни проблеми, свързани с изпълнението на операциите по Приоритетна ос 1 могат да
бъдат посочени следните:


Забавяне на процеса на оценка на постъпилите проектни предложения по процедура
BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни
предприятия”, поради натрупано предходно забавяне. Основните причини за това са:
-

временното прекратяване на процедурата по оценка на проектните предложения
през 2008 г. поради констатирани пропуски в работата на оценителната комисия и
необходимостта от определяне на нов състав на комисия, която да извърши
повторна оценка на постъпилите проектни предложения;

-

забавяне на процеса на оценка поради големия брой постъпили по процедурата
проектни предложения, с оглед спецификата на оценителния процес, изразяваща се
в двуетапна оценка за всеки десет получени и регистрирани проекти;

-

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 него, несъответствия в заложените суми, съгласно представения
бюджет на проекта, което е причина за изискване на допълнителна информация
и/или разяснения от кандидатите и води до забавяне на оценката;

-

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

-

спецификата на проектите постъпилите по процедурата иновативни проекти
изисква лицата ангажирани с извършването на техническа и финансова оценка да
притежват специфични компетенции и знания в различни научно-приложни
области.

В резултат на гореизложеното срокът, необходим на новосформираната оценителна комисия за
приключване на оценката на всички подадени по процедурата проектни предложения продължава подълго от предвиденото, като забавянето от предходната година е акумулирано и се отразява върху целия
оценителен процес през 2009 г.


Значителен брой проектни предложения, отпаднали на отделните етапи от оценката по процедура
BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и
предоставяне на иновативни услуги”. Основни причини за това са:
-

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 него, несъответствия в заложените суми, съгласно представения
бюджет на проекта;

-

невъзможността за изискване от оценителната комисия на допълнителна
информация и/или разяснения от кандидатите.

В резултат на изложеното, оценката на проектните предложения беше извършена в рамките на
нормативно определения срок от три месеца, но поради големия брой отпаднали проектни предложения,
неусвоените финансови средства по процедурата са в размер на 12 983 469,99 евро (25 393 070,61 лева).


В процеса на изпълнение на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи
83

иновативни предприятия”, е установено, че към подаваните от страна на бенефициентите междинни
отчети за изпълнение на определени етапи от договорите не са прилагани доклади за извършен
външен одит на документацията по проектите. Основната причина за това е наличието на
противоречие между Общите условия към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ и Оперативното ръководство за изпълнение на проектите по процедурата.


Забавяне в публикуването на Оперативното ръководство за изпълнение на договорите по
процедурата. Причините за забавяне в одобрението и публикуването на Оперативното ръководство
са свързани с необходимостта от преработване на първоначалния вариант на ръководството от
страна МЗ във връзка с настъпили изменения в ПМС № 55/12 март 2007 г. за условията и реда за
определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова
помощ от Структурните фондове на ЕС, Програма ФАР на ЕС и от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство. Процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за
създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” е първата процедура, изпълнявана от
Междинното звено по Приоритетна ос 1 на ОП „Конкурентоспособност”, като спецификата на
финансирани проекти е също причина за продължителния във времето процес на подготовка и
одобрение на Оперативното ръководство за изпълнение на договорите.



Забавяне в избора на независими експерти за стартиране на мониторинга по договорите от тяхна
страна. Посоченото се дължи на продължителния във времето процес на: разработване на процедура
за избор на независими експерти и извършване на мониторинг от тях; изготвяне и утвърждаване на
списък с независими експерти за извършване на мониторинг на изпълнението на договори по
Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”, назначаване на Оценителна комисия и избор
на експерти, които да извършват мониторинг на договорите по процедурата; разработване на
образци на констативни протоколи и заключения, които да бъдат ползвани от избраните независими
експерти.



Затруднения при въвеждането на информация в системата ИСУН на проектните предложения,
поради несъвместимост между заложените параметри в системата и „Плана на действие” и
„Бюджет” на проектните предложения.



Промени в графика на изпълнение на дейностите по договорите, което води до концентриране на
голям брой дейности в кратък период от време.

Предприети мерки за решаване на възникналите проблеми:
-

-

-

проведен е конкурс за избор на външни експерти за участие в оценката на проектните предложения,
с което да се ускори оценителния процес и неговата ефективност, като са подбрани външни
независими експерти (представители на научни организации и висши-учебни заведения), които
притежават необходимите компетенции в съответната научна област;
при приемането на проектните предложения е предвидена процедура, при която служителите ще
извършват предварителна проверка за окомплектованост, с което се очаква значително да бъде
намален броят на проектните предложения, отпадащи поради несъответствие с административните
изисквания. Процедурата е въведена с Наръчника на МЗ – Вариант 7, утвърден със Заповед № РД16-1016/27.11.2009 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
относно неприлагането на доклади за извършен външен одит на проектите към исканията за
междинно плащане, проблемът е обсъден по време на проведените месечни срещи за наблюдение в
края на отчетния период. Предвижда се в началото на 2010 г. да бъде публикувано Решение на МЗ
по ОПК, според което доклад за външен одит на счетоводната документация по проектите от
регистриран одитор да бъде изискуем от бенефициентите по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.1-01 „Подкрепа за създаване и развитие на
стартиращи иновативни предприятия” само към искането за окончателно плащане.
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Сериозни проблеми, установени по реда на член 62, параграф 1, буква (г) (i) от
Регламент (ЕО) № 1083/2006 не са установени.

3.2. Приоритет 2
3.2.1. Постигане на целите и анализ на напредъка
Информация за материалния напредък по приоритета
За всеки количествен показател в приоритетната ос и по-специално за основните показатели
Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и насърчаване
развитието на благоприятна бизнес среда”
Основна цел: Инвестиционна подкрепа за развитие на конкурентоспособни предприятия, както и на
подобряване на бизнес средата, чрез предоставяне на предприятията на лесно достъпни,
висококачествени информационни и консултантски услуги.
Специфичните цели на Приоритетна ос 2 са:
- Модернизация на технологиите и управлението в предприятията.
- Предоставяне на лесно достъпни и качествени консултантски и информационни услуги на бизнеса.
- Намаляване на енергийната интензивност и диверсификация на енергийните източници,
използвани от предприятията.
- Увеличаване на ефективността на производството и пазарното представяне на предприятията
използвайки предимствата на клъстерите и бизнес мрежите.
Стойностите на индикаторите, посочени в таблицата по-долу, отразяват постигнатия напредък от
изпълнението на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2 на
ОП “Конкурентоспособност”, по които към 31.12.2009 г. са извършени балансови плащания от страна на
Междинното звено. Към тях се отнасят договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
следните процедури за подбор на проекти:
 Процедура 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на предприятията” – 8
броя договори, по които към 31.12.2009 г. са извършени балансови плащания (индикатор 1, 3 и 4);
 Процедура 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати стандарти” –
3 броя договори, по които към 31.12.2009 г. са извършени балансови плащания (индикатор 5).
Показатели
Показател 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
предприятия.

Показател 2
Дял на предприятия, които
използват общи и
специализирани
консултантски услуги.
Да се определи: % на

2007

2008

Постигнати
резултати(1)

0

Цел(2)
Изходно
положение(3)
Постигнати
резултати

0

2009
Средно в
подкрепените
предприятия:
32,75 %

2011

2012

2013

2014

2015

Средно в
малките
предприятия:
30,33 %

0

Средно в
средните
предприятия:
40 %
0

0

0

0

0

0

0

0

2010

Общо

32,75
%

+15%

+15%

+15%

0
0

Цел
29.3%

35%

35%
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предприятия, които използват
консултантски услуги,
различни от обичайните
(счетоводни и т.н.)

Изходно
положение

Показател 3
Намаляване на средната
възраст на технологичното
оборудване в подкрепените
предприятия.
Да се определи: годините на
производство на
технологичното оборудване.

Постигнати
резултати

22%
(2006)

0

0

0

0

8,53 % средно в
подкрепените
предприятия,
като:
- малки
предприятия:
10,2 %;
- средни
предприятия:
3,55 %.

8,53
%

Цел
Изходно
положение
Показател 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
Показател 5
Брой сертификати въведени
в подкрепените предприятия.
Да се определи: брой
сертификати, получени от
подкрепените предприятия

0

0

0

0

Показател 6
Брой организации,
участващи в мрежата от
организации в подкрепа на
бизнеса
Показател 7
Процент предприятия/
предприемачи, които
използват услуги от мрежата
от организации в подкрепа на
бизнеса

Постигнати
резултати
Цел
Изходно
положение

Показател 8
Ниво на удовлетвореност на
предприятията, получили
услуги от консултантски
организации
(по скала: 1- не удовлетворен; 5
– удовлетворен)

Постигнати
резултати
Цел
Изходно
положение

Показател 9
Брой регионални бизнес
инкубатори създадени/

Постигнати
резултати
Цел

30%

5 МСП, в т.ч:
4 малки
предприятия и
едно средно
предприятие
0

5

60

160

160

0
4 броя
сертификати, в
т.ч:

0

Цел
Изходно
положение
Постигнати
резултати
Цел
Изходно
положение

30%

45,5%

Постигнати
резултати

Цел
Изходно
положение
Постигнати
резултати

35,5%

0

0

0

2 броя
сертификати в
едно голямо
предприятие;
2 броя
сертификати в
две малки
предприятия.
0

4

200

537

537

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
34

68

68

0
0
7%

20%

20%

0

0
3

4

4

0

0
20

60

60
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обновени

Изходно
положение
Постигнати
резултати

Показател 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

Цел
Изходно
положение

0
0

0

0

0

0

0

0
5%

10%

10%

0

Показател 11
Брой енергийно ефективни
технологии/процеси/решения,
въведени в подкрепените
предприятия
Показател 12
Брой клъстери – създадени/
подкрепени вече
съществуващи

Постигнати
0
0
0
резултати
Цел
0
0
0
55
250
Изходно
0
положение
Постигнати
0
0
0
резултати
Цел
0
0
0
16
30
Изходно
0
положение
(1) Постигнатите резултати следва да бъдат кумулативно изразени – стойността на показателя следва да е общата стойност,
постиганата до края на отчетната година. Резултатите, постиганти през изминали години, могат да бъдат актуализ ирани при
представянето на следващи годишни доклади за изпълнението, ако е налице по-точна информация.
(2) Целта може да бъде посочвана за всяка година или за целия програмен период.
(3) Изходното положение е посочено само за първата година, когато информацията за него е налице, освен ако се използва
концепцията за динамично изходно положение.
По възможност се прави разбивка на всички показатели по пол. Ако стойностите (данните) все още не са налице, се посочва
информация за това, кога ще бъдат налице и кога ще бъдат предоставени на Комисията от управляващия орган.

Информация за финансовия напредък по Приоритетна ос 2

Приоритетна ос 2

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

Общ бюджет
(в евро)

Договорена
безвъзмездна
помощ
(в евро)

Извършени
плащания

(a)

(b)

(c)

593 837 780
EUR

110 983 734,36

3 175 409.19

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

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

18.69

0.54

Стойностите на показателите, посочени в таблицата по-горе, са определени въз основа на отчетените
от страна на бенефициентите данни за индикаторите, измерващи постигането на резултатите от
изпълнението на приключилите към 31.12.2009 г. проекти по Приоритетна ос 2 на ОП
“Конкурентоспособност”, по които са извършени окончателни плащания от страна на Междинното
звено. Източник на информация са подадените от страна на бенефициентите финални технически
отчети, в които се съдържа информация за стойността на показателите, измерващи постигането на
резултатите от изпълнението на съответния проект и относими към операция 2.1.1 „Технологично
обновление в предприятията” и операция 2.1.2 „Покриване на международно признати стандарти”.
Отчетените показатели не включват данни за проектите, чието изпълнение продължава през 2009 г.,
нито за проектите, чието изпълнение е приключило през 2009 г., но не е завършена проверката на
финалните отчети и не са верифицирани разходите по тях към 31.12.2009 г., както следва:
-

46 договори по процедура 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация в
предприятията” – към 31.12.2009 г. са подадени 45 финални отчети (като изпълнението на
един от договорите приключва на 05.01.2010 г.). Проверката на посочените отчети
продължава и в началото на 2010 г.
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0
250

0
30

-

169 договори по процедура BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и
средни предприятия”, които са в етап на изпълнение към 31.12.2009 г.

-

40 договори по процедура BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи
предприятия”, които също са в етап на изпълнение към 31.12.2009 г.

Отчетената стойност за показател 5 „Брой сертификати въведени в подкрепените предприятия” не
включва данните, които са резултат от изпълнението на:
-

125 договори по процедура 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно
признати стандарти”, чието изпълнение е приключило към 31.12.2009 г., като проверката на
подадените от страна на бенефициентите финални отчети предстои да бъде извършена в
началото на 2010 година,

-

176 договори по процедура BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати
стандарти”, които също са в етап на изпълнение към 31.12.2009 г.

Предвид факта, че изпълнението на посочените договори не е приключило към 31.12.2009 г.,
информация за стойността на посочените показатели ще бъде предоставена в Годишния доклад за
2010 г.
- За оперативните програми, съфинансирани от ЕСФ: информация по целеви групи в съответствие с
Приложение XXIII.
Анализ на качеството
- Анализ на постигнатите резултати, въз основа на финансовата информация (точка 2.1.2) и
материалните показатели (точка 3.1.1.) и друга информация, която е от значение.
Данните за постигнатия финансов напредък по Приоритетна ос 2 на ОП „Конкурентоспособност”
към 31.12.2009 г. показват, че към края на отчетния период договорената безвъзмездна финансова
помощ представлява 18,69 % от общия бюджет на приоритетната ос, като изплатените средства
възлизат на 0,54 % от общия бюджет. Информацията за постигнатия материален напредък по
приоритетната ос, съгласно гореизложеното, се основава на данните от резултатите от приключилото
изпълнение и верифициране на разходите 11 броя договори. Това дава основания да се счита, че за
показателите „Нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия”, „Намаляване
на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия”, „Брой на
подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/ продукти” и „Брой сертификати
въведени в подкрепените предприятия”, заложените стойности за 2010 г. ще бъдат постигнати след
приключване на договорите, изпълнявани през 2009 г., по които не са извършени окончателни
плащания към 31.12.2009 г.
Като други конкретни резултати от изпълнението на процедурите по Приоритетна ос 2 на ОП
„Конкурентоспособност” през отчетния период могат да бъдат посочени и следните:
По процедура 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати стандарти”
до края на м. септември 2009 г. изпълнението на проектите е приключило, като към 31 декември 2009 г.
са подадени общо 128 финални отчета.
 Към края на отчетния период общата сума на верифицираните и платени средства по 3 (три) от
приключилите договори за безвъзмездна финансова помощ по процедурата възлиза на 136 841,81 лв.
(69 967,18 евро). Плащанията по останалите договори предстои да бъдат извършени в началото на
2010 г. след приключване на проверката на финалните отчети и верифициране на разходите.
 По време на изпълнението са постъпили общо 191 искания за изменения на договорите по
процедурата, както следва: 104 за съществени изменения, и 87 за несъществени изменения.
От получените общо 104 искания за съществено изменение:
- 70 са одобрени - подписани допълнителни споразумения;
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-

2 са одобрени, но не са подписани от бенефициента, поради предстоящо прекратяване на
договора;
4 са одобрени като несъществени изменения;
2 са оттеглени от бенефициентите;
26 са неодобрени.

Общият брой на сключените допълнителни споразумения е 108, като 70 от тях са във връзка с
подадените искания за изменения, а 38 са служебно изготвени от Договарящия орган във връз ка с
промяна на версията на ISO 9001. От подадените 104 искания за съществено изменение на
договорите по операцията, 26 от тях не са одобрени поради:
- удължаване на срока за изпълнение на проекта над 12 месеца (максимално допустим период
съгласно Насоките за кандидатстване) – 11 броя;
- удължаване на срока за изпълнение на проекта свързано с искане за промяна на предвидено
за закупуване оборудване, счетена за недопустима – 2 броя;
- удължаване на срока за изпълнение на проекта, отказана поради неколкократно не
предоставяне от бенефициента на изискани допълнителни документи – 1 брой;
- искане за смяна на заложеното по проекта оборудване или елементи от него – 4 броя;
- искане за промяна на технически характеристики на компютърно оборудване, които не са подобри от заложените по проекта – 1 брой;
- искане за отпадане на инвестиционен елемент – 4 броя;
- искане за отпадане на внедряването и сертификацията на един от предвидените по проекта
стандарти – 1 брой;
- добавяне на място за изпълнение на проект – 1 брой. Искането е отказано на основание чл.
8.1 от Общите условия;
- искане за временно спиране изпълнението на проекта за 1 година – 1 брой.
От подадените 104 искания за съществено изменение, 4 са одобрени като несъществени изменения,
поради искана промяна в посока осъвременяване на техническите характеристики на компютърно
оборудване, съгласно указания на УО.
От постъпилите 87 искания за несъществени изменения са одобрени 75 броя, отхвърлени са 2 броя, 8
броя са трансформирани в съществени изменения (чрез препоръка за подаване на искане за
съществено изменение) и 2 броя искания са оттеглени от страна на бенефициентите.
Общият брой на одобрените искания за несъществени изменения възлиза на 103:
- 75 във връзка с подадените искания за изменения;
- 28 са служебно изготвени от МЗ във връзка със смяната на версията на ISO 9001.
От подадените 87 искания за несъществено изменение на договорите по операцията, 8 са
трансформирани като съществени изменения поради:
- постъпило искане за смяна на версията на ISO 9001, което се съдържа в наименованието на
проекта – 5 броя;
- смяна на правна форма на дружество – от ЕАД на АД – 1 брой;
- промяна на бюджет – 1 брой;
- съществена промяна на характеристики на оборудване – 1 брой.
Трансформацията е обоснована и е счетена като необходима от страна на експертите на ДО.
От подадените 87 искания за несъществено изменение на договорите по операцията, 2 от исканията
не са одобрени поради:
- промяна в бюджета на проектното предложение, при която отпада бюджетно перо и
съответстващата му дейност – 1 брой;
- искане за промяна на датата за стартиране изпълнението на проекта, поради ненавременно
издаване на оперативното ръководство по операцията – 1 брой.
 В процеса на изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ по операция
2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати стандарти”, на 14 ноември
2008 г. Международната организация за стандартизация (ISO) публикува актуализирана версия на
ISO 9001, означена ISO 9001:2008. През декември 2008 г. е публикуван БДС EN ISO 9001:2008.
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Валидността на сертификацията съгласно ISO 9001:2000 е една година след издаването на ISO
9001:2008. В този смисъл всички акредитирани сертификации – нови или подновявани, трябва да
бъдат сертификации съгласно изискванията на ISO 9001:2008. Според разпоредбите на
Международната организация за стандартизация, 24 месеца след издаването на стандарта ISO
9001:2008 всяка съществуваща сертификация по ISO 9001:2000 ще бъде невалидна.
След направена през декември 2008 г. проверка на планираните за изпълнение дейности бе
установено, че общият брой на договорите по операцията, в които бенефициентите са заложили, че
ще въвеждат и/или ще се сертифицират по неактуалната вече версия на ISO 9001:2000 е 114. С цел
спестяване на време на бенефициентите за изпълнението на съответните процедурни дейности, е
отправено предложение за служебно изготвяне на:
- допълнителни споразумения за промяна на наименованието на проекта, следвайки
процедурата за съществено изменение,
- писма-уведомления до бенефициентите, чието наименование на проекта не се променя,
като изменението засяга само дейностите по въвеждане и/ или сертификация по ISO
9001:2000, следвайки процедурата за несъществено изменение.
След одобрение от страна на Ръководителя на МЗ служебно са:
- изпратени писма-уведомления до 28 от бенефициентите, относно съгласие за промяна на
версията на стандарта. Относно промяната на версията са изпратени общо 43 уведомления: 15 в
отговор на получени искания за изменения и 28 служебно изготвени от ДО.
- подготвени и подписани 38 допълнителни споразумения за промяна на версията на стандарта
и наименованието на проекта, където следва да фигурира новата версия. Относно промяната на
версията, включена и в наименованието на проекта са подготвени общо 64 допълнителни
споразумения: 26 в отговор на получени искания за изменения (1 от допълнителните
споразумения не се подписа от бенефициента, поради намерения за прекратяване на договора) и
38 служебно изготвени от ДО и подписани от бенефициентите.
 Постъпилите сигнали за нередности по тази процедура през отчетния период са 6. Анализът на
фактите и обстоятелства, установени по време на проверките на сигналите показват, че съмненията за
извършени нередности са свързани предимно с наличие на конфликт на интереси (свързани лица).
Два от случаите се отнасят до съмнение за припокриване на дейности по проект, финансиран по ОП
„Конкурентоспособност” и проект, финансиран със средства от Националния иновационен фонд. Два
от сигналите са приключени поради липса на обстоятелства за третирането им като нередности. Един
от сигналите е регистриран като установена нередност в Регистъра на нередности и измами след
предоставяне на Национален идентификационен номер от УО, като договорът е едностранно
прекратен от Договарящия орган. Два сигнала са прекратени на основание чл. 14 от Наредбата за
определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми,
съфинансирани от ЕС, приета с ПМС № 285/30.11.2009 г. Един сигнал е в процес на изясняване на
фактите и обстоятелствата от служителите по нередности в МЗ.
По процедура 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на предприятията”
към 31.12.2009 г. изпълнението на дейностите по проектите е приключило (с изключение на един
договор, чието изпълнение приключва на 05.01.2010 г.), като са подадени общо 45 финални отчета.
 Към края на отчетния период общата сума на верифицираните и платени средства по 8 (осем) от
приключилите договори възлиза на 1 424 521,31 лв. (728 357,35 евро). Плащанията по останалите
договори предстои да бъдат извършени в началото на 2010 г. след приключване на проверката на
финалните отчети и верифициране на разходите.
 През отчетния период в МЗ са постъпили 82 искания от бенефициентите за изменения на
договорите за безвъзмездна финансова помощ. Исканията се отнасят до:
- удължаване на срока за изпълнение на проектите. Необходимостта от удължаване се обосновава
с нуждата от допълнително време за изпълнение на доставките и пускането в експлоатация на
предвиденото за закупуване оборудване. Удължаването на периода за изпълнение на договорите се
ограничава до установения максимален срок от 12 месеца, съгласно Насоките за кандидатстване;
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- намаляване на срока за изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ.
Необходимостта от изменението е наложена от по-ранното изпълнение на заложените в проекта
дейности от страна на бенефициентите;
- промяна в техническите спецификации на предвиденото за закупуване оборудване. Измененията
са предизвикани от промени в някои от параметрите на оферираните машини;
- промяна в графика за изпълнение на отделните дейности в рамките на изпълнение на договорите
за безвъзмездна финансова помощ;
- промяна на мястото за изпълнение на проектите;
- промени на адреси или законни представители на предприятията;
- прехвърляне на бюджетни средства от едно бюджетно перо в друго, в рамките на одобрения
бюджет на проекта.
В резултат от получените искания за изменения са подписани 12 допълнителни споразумения към
договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по повод на горепосочените искания от
страна на бенефициентите.
 Съгласно установените процедури, ДО извършва проверки на място на всички бенефициенти:
100% документална проверка както и 100% проверки на място за верификация на техническото
изпълнение и постигане на резултатите по договорите. В допълнение, ДО осъществява и посещения
на място в момента на доставка на новозакупено оборудване от страна на бенефициентите, в момента
на приемо-предаване на резултата от предоставени услуги или завършени строително-монтажни
работи (СМР). В изпълнение на това си задължение ДО е осъществило 141 посещения на място от
началото на изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ, като от тях:
-

51 посещения са извършени с цел установяване на напредъка по изпълнението на проектите,
както и физическа проверка и верифициране на постигнатите резултати;
5 посещения са извършени във връзка с възникнали съмнения за извършени нередности от страна
на бенефициентите;
85 посещения са извършени в момента на приемо-предаване на новодоставено оборудване,
услуга или резултат от приключено СМР.
 В три от случаите на извършените проверки на място са възникнали съмнения за
извършени нередности, в резултат на което са регистрирани и сигнали със съмнение за
извършени нередности, а именно:

-

Съмнение, че доставеното оборудване не е ново, а употребявано – в два от случаите. Към 31.12.2009
г., единият от сигналите е приключен поради липса на факти и обстоятелства за извършени
нередности, а по другият се събира допълнителна информация;

-

Съмнение, че изпълнението на дейностите по проекта са започнали преди подписването на договора
за безвъзмездна финансова помощ. Доказана е доставката на оборудване преди влизането в сила на
договора за безвъзмездна финансова помощ и съответните разходи не са одобрени и не са платени
от страна на МЗ.

 През отчетния период във връзка с изпълнението на тази процедура са постъпили общо 9 сигнали
за нередности. Сигналите са свързани със съмнение за припокриване на дейности, стартиране на
изпълнението на проекта преди подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ, съмнение
за доставено оборудване втора употреба, попълнени декларации с невярно съдържание. Регистриран
е сигнал, касаещ подозрение за конфликт на интереси, свързан с бивши служители на ИАНМСП.
Един от сигналите е приключен на основание прекратяване на договора от страна на бенефициента.
Два сигнала са прекратени поради липса на основание за третирането им като нередности. Един
сигнал е регистриран в Регистъра на нередности и измами на МЗ като установена нередност след
предоставяне на Национален идентификационен номер на нередността от УО. Пет сигнала са в
процес на изясняване на фактите и обстоятелствата свързани с тях от служителите по нередности в
МЗ.
По процедура BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти” към 31
декември 2009 г. Договарящият орган осъществява наблюдение и контрол по 176 проекти в етап на
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изпълнение.
 През отчетния период по операцията са проведени общо 27 проверки на място, от които 16 са
свързани с присъствие на доставки, 9 посещения с цел установяване на напредъка по проектите, както 2
визити за верификация на доставки/услуги по повод на внесените два междинни отчета през месец
декември 2009 г.
 Постъпили са общо 60 искания за изменения на договорите за безвъзмездна финансова помощ от
страна на бенефициентите, като основна част от тях касаят промяна на техническите характеристики на
заложеното за закупуване оборудване. Често констатиран проблем при изготвянето на документацията,
касаеща исканията за промени е фактът, че в нея се откриват множество неточности и липси некоректното попълване на формулярите за искане на изменения от страна на бенефициентите,
недостатъчна и/или липсваща конкретна формулировка и обосновка за необходимостта от исканата
промяна, погрешно изготвяни актуализирани бюджети или план за изпълнение на дейностите, внасяне
на искания за недопустими промени по договорите за безвъзмездна финансова помощ
(добавяне/премахване на оборудване/софтуер за закупуване, занижаване на техническите параметри).
Това налага изготвянето на искания за допълнителни пояснения и документи (изготвени общо над 50) от
страна на проверяващите експерти на ДО, което от своя страна допълнително води до удължаване на
сроковете за произнасяне по съответната желана промяна.
 През отчетния период във връзка с изпълнението на тази процедура са постъпили 2 сигнала за
нередности. Един от сигналите е свързан с некоректно подадени придружителни документи към
проектното предложение, като кандидатът е отпаднал на етап оценка на допустимостта. След извършена
проверка този сигнал е приключен поради липса на третирането му като нередност, поради факта, че
кандидата не е допуснат до подписване на договор. Предприятието е включено в Регистъра на фирми,
подаващи невярна и/или заблуждаваща информация. Вторият сигнал е свързан с жалба срещу
решението на оценителната комисия по процедурата за отхвърляне на проектното предложение. По
жалбата се извършва проверка за изясняване на обстоятелствата и фактите от страна на служителите по
нередности в ДО.
По процедура BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни
предприятия” в периода 14 юли – 23 декември 2009 г.са сключени 172 договора с обща стойност на
договорената безвъзмездна финансова помощ в размер на 97 401 930,60 лв. (49 801 580,22 евро).
Сключените договори влизат в сила от датата на подписването им от двете страни, като към 31
декември 2009 г. в процес на изпълнение са 169 договора с обща стойност на безвъзмездната
финансова помощ в размер на 48 916 657,53 евро (95 671 198,79 лева). След подписването на
договорите за безвъзмездна финансова помощ е изготвен „Годишен план за проверки на място”,
който е предоставен на УО за утвърждаване на 30.10.2009 г. Годишният план е утвърден от УО на
16.11.2009 г. и е въведен своевременно от ДО в ИСУН през месец ноември 2009 г.
През отчетния период по посочените 169 договора в изпълнение, експерти от МЗ са извършили 42
посещения на място, от които 27 са извършени с цел констатиране фактическото състояние на
производствените сгради и помещения преди извършване на СМР (направени са снимки); 11 са
извършени с цел удостоверяване момента на доставяне на оборудването закупено по проекта; 1
посещение с цел удостоверяване приемо-предаване на изготвени визуализационни материали по
проекта; 1 по време на приемо-предаване на извършени СМР, 1 планово посещение на което е
обсъдено поддържането на проектно досие и процедурите за определяне на изпълнител; 1 посещение
с цел верифициране на закупеното по проекта оборудване след като бенефициентът е подал финален
отчет придружен с искане за плащане. Всяко едно от горепосочените посещения на място е въведено
в ИСУН.
 През отчетния период са сключени 19 допълнителни споразумения, в резултат на подадени от
бенефициентите искания за съществени изменения на договора за безвъзмездна финансова помощ. Найчесто исканите промени са удължаване или намаляване на срока за изпълнение на договорите за
безвъзмездна финансова помощ; смяна на технически спецификации на заложеното по проекта
оборудване; промяна на законния представител на бенефициента; промяна на адреса за кореспонденция
или адреса на управление на бенефициента;промяна на мястото за изпълнение на проекта или добавяне
на още едно такова и др.
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 По-голяма част от постъпилите от страна на бенефициентите искания за несъществено изменение на
договорите за безвъзмездна финансова помощ се отнасят до актуализиране на плана за изпълнение на
договорите за безвъзмездна финансова помощ.
 Към 31 декември 2009 г. са подадени 1 финален отчет, придружен с искане за плащане и 1 междинен
отчет, придружен с искане за плащане, които се обработват в съответствие с установената процедура.
 През отчетния период по процедурата са постъпили 3 сигнала за нередности. Два от тях са свързани
с жалби срещу решението на оценителната комисия по процедурата за отхвърляне на проектни
предложения. И двата сигнала са приключени след извършена проверка, поради липсата на основания за
третирането им като нередности. Третият сигнал е свързан с попълнена Декларация за получени
държавни помощи с невярно съдържание към момента на подписване на договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ. Сигналът не е приключен, като в процес е изясняване на фактите и
обстоятелствата свързани с него.
По процедура BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия” в
периода 3 юли-11 ноември 2009 г. са сключени 42 договора с обща стойност на договорената
безвъзмездна финансова помощ в размер на 97 140 549,83 лв. (49 667 936,31 евро). Сключените
договори влизат в сила от датата на подписването им от двете страни, като към 31 декември 2009 г. в
етап на изпълнение са 40 договори. Разработено и публикувано е Оперативно ръководство за
техническо и финансово изпълнение на проектите по процедурата. Оперативното ръководство е
одобрено от Ръководителя на Договарящия орган на 05.10.2009 г.
 През отчетния период, по посочените 40 договора за безвъзмездна финансова помощ в изпълнение
са извършени 16 посещения на място, от които 13 са проведени с цел констатиране фактическото
състояние на производствени сгради и помещения, за които е предвидено извършването на строителномонтажни работи (СМР).Други 3 посещения на място са извършени с цел удостоверяване на доставки на
оборудване, закупено във връзка с изпълнение на проектите.
 През периода от сключване на договорите за безвъзмездна помощ до края на 2009 г. са сключени 11
допълнителни споразумения. По- голямата част от исканията за съществени изменения на договорите за
безвъзмездна финансова помощ, касаят промяна в техническите характеристики и заложените
параметри на оборудването. Основната причина, която се посочва от бенефициентите е промяната на
пазарната обстановка, както и предлагането на по – усъвършенствани технологии и нови модели с по –
добри технически параметри от тези, заложени в проектните предложения.
 Регистрираните през отчетния период сигнали за нередности по процедурата са 2 броя. Един от
сигналите е свързан с публикации в национални ежедневници от кандидат по процедурата, отхвърлен на
етап оценка на административното съответствие. След извършена проверка, сигналът е приключен
поради липса на основания за третирането му като нередност. Вторият сигнал е свързан със съмнение за
припокриване на дейности и попълнена Декларация за категория на голямо предприятие с невярно
съдържание. Сигналът е приключен с установена нередност, като договора с бенефициента е
едностранно прекратен от Договарящия орган.
- Доказване на последиците от насърчаването на равните възможности на мъжете и жените (когато е
целесъобразно).
Принципът за насърчаване на равните възможности и недопускане на дискриминация е спазен и
отчетен в процеса на оценка на проектните предложения по процедури BG161PO003-2.1.03
„Покриване на международно признати стандарти”, BG161PO003-2.1.04 „Технологична
модернизация в малки и средни предприятия” и BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в
големи предприятия” по Приоритетна ос 2, като с предимство се оценяват проекти, които
предвиждат насърчаване на равните възможности между мъжете и жените чрез присъждане на
допълнителни точки по показателя за насърчаване на равните възможности, в случай, че кандидатът
е обосновал спазването на принципа.
В хода на наблюдение на изпълнението на всички проекти по процедурите по Приоритетна ос 2 през
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отчетния период, Междинното звено следи за спазването и отчитането от страна на бенефициентите
на индикатори за отчитащи степента на изпълнение на принципа за равнопоставеност между мъжете
и жените, като създадени работни места съответно за жени и за мъже, недопускане на
дискриманация, основана на полов или друг признак при избора на изпълнители на дейности по
проектите, както и по отношение на всички останали аспекти от техническото изпълнение на
сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетната ос.
- Анализ на усвояването на фондовете в съответствие с член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
1083/2006. За програми по линия на ЕСФ, информацията, изисквана в член 10 от Регламент (ЕО) №
1081/2006.
Неприложимо
- Списък на незавършените операции и график за приключването им (само в окончателния доклад).
Неприложимо
3.2.2. Срещани значителни проблеми и предприети мерки за разрешаването им
Информация относно значителни проблеми, срещани при изпълнението на приоритета,
включително, когато е целесъобразно, обобщаване на сериозни проблеми, установени по реда на
член 62, параграф 1, буква (г), (i) от Регламент (ЕО) № 1083/2006, както и всички предприети от
управляващия орган или мониторинговия комитет мерки за тяхното разрешаване.
Като значителни проблеми, свързани с изпълнението на операциите по Приоритетна ос 2 могат да
бъдат посочени следните:
Констатирани значителни проблеми по отношение на оценката на проектните предложения:


голям брой проектни предложения, отпаднали на етап оценка на административното съответствие и
оценка на допустимостта. Основни причини за това са:

-

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 него, несъответствия в заложените в суми,
съгласно бюджета на проекта;

-

невъзможността за изискване на допълнителна информация и/или разяснения от кандидатите на
етап оценка на административното съответствие и допустимостта, в случаите, когато са
констатирани несъответствия с изискванията на Насоките за кандидатстване.

В резултат на изложеното, оценката на проектните предложения е извършена в рамките на
нормативно определения срок от три месеца, но поради големия брой отпаднали проектни
предложения, значителна част от бюджета на една от процедурите, по които МЗ извършва оценка на
проектни предложения през отчетния период - процедура BG161PO003-2.1.03 „Покриване на
международно признати стандарти” остава неусвоен – 12 001 360,49 евро (23 472 260,84 лева).
Предприети мерки за решаване на посочените проблеми по отношение на оценката на проектните
предложения:
-

при приемането на проектни предложения е предвидена процедура за извършването на
предварителна проверка за окомплектованост, с което се очаква броят на проектните предложения,
отпадащи в процеса на оценка поради констатирани формални несъответствия значително да
намалее. Процедурата е въведена с промяна в Наръчника на МЗ - Вариант 7, утвърден от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма със Заповед № РД-16-1016/27.11.2009 г.

Констатирани значителни проблеми по отношение на изпълнението на договорите по
Приоритетна ос 2:


Представени от страна на бенефициентите искания за окончателни плащания, които са под
минималния размер на безвъзмездна финансова помощ, посочен в Насоките за кандидатстване по
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две от изпълняваните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Приоритетна ос 2 през отчетния период – по процедура 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007
„Технологична модернизация на предприятията” и процедура 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007
„Покриване на международно признати стандарти”. Това се дължи на обстоятелството, че поради
липсата на свободни оборотни средства и затрудненото банково финансиране като резултат от
финансовата и икономическа криза, част от бенефициентите вземат решение да изпълнят изцяло
проектите си по отношение на въвеждането на заложените стандарти и придобиване на сертификати
(по процедура 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати стандарти”),
но да не закупят предвиденото в договора оборудване или да закупят само част от него. Същото се
отнася и за изпълнението на някои договори по процедура 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007
„Технологична модернизация на предприятията”, по които бенефициентите изпълняват проектните
дейности частично, без това да застрашава постигането на основната цел на проекта. В тези случаи,
размерът на безвъзмездната финансова помощ, а съответно и предявените искания за плащане са
под регламентираните в Насоките за кандидатстване минимални размери на безвъзмездната
финансова помощ.
Подобни казуси възникват и когато при оценката на финален отчет, в случай на неодобрение на
направени разходи, въпреки че искането за плащане е над 10 000 лв., то да бъде редуцирано и да
остане под заложеният в Насоките за кандидатстване минимум.


Представянето на непълно комплектовани финални отчети, с голям брой липсващи документи
(технически паспорти, гаранционни карти и други приложими документи) или документи,
представени във форма, различна от изискуемата, непопълнени части/раздели на отчетите, както и
несъответствия между включената информация в отделните формуляри. Наличието на подобни
пропуски от технически характер води до изпращане на искания за допълнителни документи и
разяснения, което също е причина за значително забавяне на процеса на проверка на подадените
финални отчети и извършване на плащанията.



Пропуски по отношение спазване на съответствието на заложените дейности/разходи съгласно
договорите и реално постигнатото - несъответствията се изразяват преди всичко в разминаване на
техническите характеристики на реално доставеното оборудване и характеристики на
предвиденото за закупуване оборудване съгласно договорите за безвъзмездна финансова помощ.
Допускането на подобни несъответствия води до изпращане на голям брой искания за
допълнителни документи и разяснения, както и до значително забавяне в процеса на проверка на
отчетите предвид изискването на допълнителни разяснения.



Като сериозно затруднение за бенефициентите може да бъде посочено и забавянето в публикуването
на Оперативните ръководства за изпълнение на договорите по 3-те процедури по Приоритетна ос 2,
по които през 2009 г. приключва оценката на проектните предложения и стартира изпълнението на
проектите. Основна причина за забавянето в публикуването на Оперативните ръководства е късното
стартиране на дейностите по тяхното разработване и одобрение. Корективна мярка предприета от
МЗ е решението, Оперативното ръководсто да се публикува заедно с Насоките за кандидатстване и
останалите документи, които ще се публикуват при обявяването на бъдещи процедури за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, което е регламентирано в Наръчника на МЗ Вариант 7, утвърден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма със Заповед № РД-161016/27.11.2009 г.



Съществени затруднения произтичат и от факта, че бенефициентите много трудно и при
неблагоприятни за тях условия успяват да договорят кредити, с които да осигурят необходимите
финансови ресурси за изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ. В тази връзка
следва да се преценят възможностите за оптимизиране на системата за разплащане от ДО към
бенефициентите и евентуално повишаване на допустимия размер на авансовите плащания и промяна
на условията при които те се отпускат (в момента изискването за представяне на банкови гаранции е
сериозна пречка за бенефициентите за ползване на възможността за получаване на авансови
плащания за изпълнение на проектите).



Във връзка с изпълнението на договорите по процедура 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007
„Покриване на международно признати стандарти” и процедура BG161PO003 – 2.1.03
“Покриване на международно признати стандарти” следва да бъде посочено, че на 14 ноември
2008 г. Международната организация за стандартизация (ISO) публикува уточнена и допълнена
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версия на ISO 9001, означена ISO 9001:2008, която заменя версията на стандарта, посочена в
Насоките за кандидатстване и респективно в сключените договори по двете процедури - ISO
9001:2000. През декември 2008 г. е публикуван БДС EN ISO 9001:2008. Валидността на
сертификацията съгласно ISO 9001:2000 е една година след издаването на ISO 9001:2008. В този
смисъл всички акредитирани сертификации – нови или подновявани, трябва да бъдат
сертификации съгласно изискванията на ISO 9001:2008. Според разпоредбите на
Международната организация за стандартизация, 24 месеца след издаването на стандарта ISO
9001:2008 всяка съществуваща сертификация по ISO 9001:2000 ще бъде невалидна. Посоченото
доведе до необходимостта от своевременно сключване на допълнителни споразумения към
договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, което е причина за известно
забавяне в изпълнението на договорите по посочените процедури.
Допълнително, съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата2007BG161PO003/2.1.201/2007 „Покриване на международно признати стандарти” по елемента, предоставящ подкрепа
за сертифициране, са допустими дейности, извършени от упълномощен сертифициращ орган с
Европейска акредитация – член на IAF MLA (International Accreditation Forum, Multilateral
recognition Agreement). Отчетени са сертификати, издадени от сертифициращи фирми,
акредитирани от национални органи за акредитация извън рамките на европейските, съгласно
Многостранното споразумение на Европейската организация за акредитация (ЕА MLA).


При отчитането на договорите за безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2 е
отчетено частично неизпълнение на предварително заложени дейности, причините за което са
както следва:
- в резултат на негативните ефекти от финансовата и икономическа криза, част от
бенефициентите преразглеждат стратегиите си за развитие, като преориентират инвестиционните
си политики, което оказва пряко влияние и върху изпълнението на проектите, изразяващо се в
частично неизпълнение на дейности, заложени в договорите за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.
- регистрирани са и случаи на представяне на искания за изменения на договорите за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които се отнасят до цялостна промяна на
предвиденото за закупуване оборудване съгласно сключения договор. Тъй като посоченото се
отнася към недопустимите промени в договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, отказът за сключване на допълнително споразумение от страна на Междинното звено е
причина за прекратяване на договорите.
- бенефициентите много често не демонстрират непознаване на съдържанието на сключените
договори за безвъзмездна финансова помощ, както и приложимите към изпълнението на
проектите нормативни изисквания. Това поражда сериозни рискове по отношение стартирането и
цялостното изпълнение на проектите, като най-често е свързано с депозирането и обработването
на значителен брой искания за изменения на договорите за безвъзмездна помощ.

Предприети мерки за решаване на възникналите проблеми по отношение на изпълнението на
договорите по Приоритетна ос 2:

Във връзка с представените от страна на бенефициенти искания за окончателни плащания,
които са под минималния размер на безвъзмездна финансова помощ, посочен в Насоките за
кандидатстване по две от изпълняваните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Приоритетна ос 2 през отчетния период – процедура 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007
„Технологична модернизация на предприятията” и процедура 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007
„Покриване на международно признати стандарти”, посочения проблем е обсъден с Управляващия
орган на оперативната програма по време на проведените месечни срещи за наблюдение към края на
отчетния период като са обсъдени възможни корективни действия.

По отношение на представените сертификати за въведени системи за управление, издадени от
сертифициращи органи, акредитирани от национални органи за акредитация извън рамките на
европейските, Междинното звено е предприело действия за отправяне на запитване относно
признаването на тези документи пред Изпълнителна агенция „Изпълнителна служба по
акредитация”.
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Във връзка с промяната на версията на стандарт ISO 9001 и необходимостта от своевременно
сключване на допълнителни споразумения към договорите за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по процедура 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно
признати стандарти” и процедура BG161PO003 – 2.1.03 “Покриване на международно признати
стандарти”, Междинното звено предприе мерки за служебно сключване на допълнителните
споразумения с цел недопускане на значително забавяне в сроковете за изпълнение на проектите по
посочените процедури.

По отношение на неспазването на сроковете за извършване на проверка и плащане по
подадените междинни/окончателни отчети за изпълнението на договорите за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”, в
Наръчника на Междинното звено – Вариант 7, утвърден със Заповед № РД-16-1016/27.11.2009 г. на
министъра на икономиката, енергетиката и туризма, е предвидено извършване на проверка за
спазването на заложените срокове и коректното въвеждане на информацията в ИСУН по отношение
на всички етапи от подаване на искане за плащане от страна на бенефициента до окончателното
верифициране на разходите от страна на МЗ. Допълнително в посочената процедура е предвидено
всеки експерт, който извършва проверка на искане за плащане да проверява предходно въведените
данни в ИСУН.
Допълнително към края на отчетния период в процес на въвеждане е Информационна система за
управление и проследяване изпълнението на отделните процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”. Системата е проектирана
и се разработва с цел да осигури пълна проследяемост на отделните процеси по изпълнение на
процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от страна на Междинното звено,
осъществяването на сроков контрол по изпълнението на отделните задачи в рамките на съответните
дейности, както и поддържането на актуална информация за етапите на изпълнение на отделните
операции и постигнатия напредък.
МЗ разработи и попълва база данни по ОП „Конкурентоспособност”, достъпна до всички служители,
която актуализира, с цел да се гарантира, че една и съща доставка/услуга от един и същи изпълнител
(доставчик) не може да бъде верифицирана повече от един път по проекти, изпълнявани както по ОП
„Конкурентоспособност”, както и по проекти по програма ФАР, по които Министерство на
икономиката, енергетиката и туризма е Изпълнителна агенция.
По отношение на останалите посочени проблеми, предприемането на корективни действия предстои
през следващия отчетен период, като информация ще бъде посочения в Годишния доклад за 2010
година.
Сериозни проблеми, установени по реда на член 62, параграф 1, буква (г) (i) от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 не са установени.
3.2.2. Срещнати значителни проблеми и предприети мерки за разрешаването им
Информация относно значителни проблеми, срещнати при изпълнението на приоритета,
включително когато е целесъобразно, обобщаване на сериозни проблеми установени по реда на
по член 62, параграф 1, буква (г) (i) от Регламент (ЕО) № 1083/2006, както и всички предприети от
управляващия орган или мониторинговия комитет за тяхното разрешаване.
Сериозни проблеми, установени по реда на член 62, параграф 1, буква (г) (i) от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 не са установени.
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3.3 Приоритет 3: „Финансови ресурси за предприятията”
3.3.1 Постигане на целите и анализ на напредъка
Информация за материалният напредък по приоритета
Дейностите по приоритетната ос не са стартирали и за отчетния период стойностите на
индикаторите са нулеви. Процедурите за подбор на финансови посредници ще бъдат проведени от ЕИФ
след създаване на Холдинговия фонд. Стойности ще бъдат налице след предоставяне на средства на
конкретни МСП и ще бъдат представени на Европейската комисия със следващите доклади когато
започне изпълнението на конкретните операции.
Индикатори –
Ос 3
Индикатор 1
Нарастване %
предприятия,
които получават
заеми
От тях за: малки
предприятия, за
средни
предприятия, за
стартиращи
Индикатор 2
Дял на Фондове
за рисков
капитал в
източниците за
финансиране
От тях: за мъже:
От тях : за жени
Индикатор 3
Дял на
източниците за
външно
финансиране за
инвестиционнит
е нужди на
предприятията
От тях за: малки
предприятия, за
средни
предприятия, за
стартиращи
Индикатор 4
Брой
инвестиционни
проекти,
подкрепени от
подпомогнатите
фондове за
рисков капитал
От тях за: малки
предприятия, за
средни
предприятия, за
стартиращи
Индикатор 5
Брой
създадени/разви
ти финансови
инструменти

Постигнат
резултат
Цел

Изходно
положение

Постигнат
резултат
Цел

2007

2008

2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.4%

Постигнат
резултат

0

0

0

0

Изходно
положение

18%
(банки
)
10%
(лизин
г)

Постигнат
резултат

0

0

0

Цел

0

0

0

Изходно
положение

0

0

0

0

0

0

0

Постигнат
резултат
Цел
Изходно
положение

2011

2012

2013

2014

2015

Общо
0

40%

43%

43%

37%
(2006)

Изходно
положение

Цел

2010

0
0.5%

0.6%

0.6%

0
20%
(банки)
11%
(лизинг

23%
(банки)
13%
(лизинг

23%
(банки)
13%
(лизинг

0

10

20

20

0
5

8

8

0
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Информация за финансовия напредък
Поради факта, че през 2009 г. не е учреден Холдинговия фонд и няма обявени процедури и
изпълнение по Приоритетна ос 3, са налице стойности на финансовите показатели за договорените
суми с Европейския инвестиционен фонд, но не са налице изплатени средства на Холдинговия фонд
и процентното съотношение на платената сума 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

съотношение на
договорената
сума спрямо
общата
стойност
(%)

(a)

(b)

(c)

(b/a)

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

200 000 000.00

200 000 000.00

0

100

0

Анализ на качеството
-

Анализ на постигнатите резултати, въз основа на финансовата информация,( т.2.1.2) и материалните
показатели (точка 3.1.1.) и друга информация, която е от значение.

Основна цел на интервенциите в рамките на Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за
предприятията” е повишаване на инвестиционната активност и предприемачеството чрез развиване
на специални финансови инструменти за финансиране от МСП.
Специфичните цели на Приоритетна ос 3 са:
1. Подобряване на условията за достъп до финансиране на микро-, малки и средни предприятия;
2. Осигуряване на финансиране за високорискови инвестиции, основно за иновационни
дейности.
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,
съгласно чл. 44 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. 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.
Съгласно чл. 43, пар. 5 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията, условията и редът на
приноса на оперативните програми в инструментите на финансов инженеринг се определят с финансово
споразумение между надлежно упълномощения представител на инструмента на финансов инженеринг
и държавата-членка или управляващия орган.
На 27 май 2009 г. са сключени Рамково Споразумение между правителството на Република
България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, и Европейския
инвестиционен фонд за прилагане на Инициативата JEREMIE в България и Финансово Споразумение
между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и
енергетиката, и Европейския инвестиционен фонд, обн. ДВ, бр. 55/2009 г.
В края на 2009 г. дейностите по Приоритетна ос 3 не са стартирали. През месец октомври 2009г.
бяха подновени преговорите с ЕИФ за предоговаряне на условията по подписаните Рамково и
Финансово Споразумения.
След извършен преглед на представени от страна на Европейския инвестиционен фонд
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проекти на Инвестиционна стратегия и на други документи, предвидени в споразуменията се
установи необходимост от изменение на споразуменията в следните насоки:

По-добра инвестиционна стратегия, отговаряща на нуждите на икономиката и в
частност на малките и средни предприятия, постигната чрез промяна в съотношението на
предвидените инструменти на финансов инженеринг, като се наблегне на капиталовите за сметка на
заемните продукти;

Намаляване на разходите за управление на Холдинговия фонд и спестяване на
средства, които да бъдат насочени към подпомаганите предприятия;

Намаляване броя на акционерите в Холдинговия фонд, което води до избягване на
риска впоследствие инструмента да бъде квалифициран като държавна помощ поради участието на
Българска Банка за Развитие;

Засилване контрола на УО върху Холдинговия фонд чрез предвиждане на участие в
органите на Холдинговия фонд и одобрение на някои решения на Холдинговия фонд;

Засилване ролята на Инвестиционния борд чрез прецизиране на функциите му;

Въвеждане на уредба относно трансфера на ноу хау;

Гарантиране в по-висока степен на законосъобразност при прилагане на мерките,
предвидени в споразуменията.
Между страните е постигнато съгласие по гореизложените въпроси и към момента на
предоставяне на настоящия доклад, споразуменията са подписани.
По-задълбочен качествен анализ може да бъде направен след стартиране на изпълнението на
интервенциите в рамките на Приоритетна ос 3 и постигане на конкретни количествени и качествени
резултати.
Анализ на финансовото изпълнение
Съгласно подписаното Финансово споразумение между правителството на Република България,
представлявано от Министъра на икономиката и енергетиката, и Европейския инвестиционен фонд
(ЕИФ) за прилагане на Инициативата JEREMIE в Република България (обн. ДВ, бр. 55/17.07.2009 г.),
Управляващият орган следва да прехвърли на ЕИФ общо договорените по JEREMIE вноски в размер
200 000 000 евро. Вноските следва да бъдат преведени на един или два транша в зависимост от
приключването на процеса на оценката за съответствие, съгласно чл. 71 от Регламент (ЕО) 1083/2006.
Тъй като към 17.11.2009 г. (т.е. 4 месеца от датата на влизане в сила на Финансовото споразумение),
оценка за съответствие на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013 не беше получена, Управляващият орган подаде до
Сертифициращия орган Искане за средства за междинно плащане в размер на 97 791 500.00 лв. (50
000 000 евро), съгласно член 3.1 (b) на Финансовото споразумение. Искането за средства беше
одобрено на 28.12.2009 г., но лимитът за плащания бе заложен в СЕБРА от СО на 06.01.2010 г.
-

Доказване на последиците от насърчаването на равните възможности на мъжете и жените когато е
приложимо.

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.
- Анализ на усвояването на фондовете в съответствие с член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. За
програми по линията на ЕСФ, информацията,в член 10 от Регламент (ЕО) № 1081/2006.
Неприложимо
- Списък с незавършените операции и график за приключването им (само в окончателния доклад).
Неприложимо

100

3.3.2. Срещнати значителни проблеми и предприети мерки за
разрешаването им
Информация относно значителни проблеми, срещнати при изпълнението на приоритета, включително когато е
целесъобразно, обобщаване на сериозни проблеми установени по реда на по член 62, параграф 1, буква (г) (i)
от Регламент (ЕО) № 1083/2006, както и всички предприети от управляващия орган или мониторинговия
комитет за тяхното разрешаване.

За отчетния период не са идентифицирани значими проблеми.
Реалното прилагане на посочените по-горе мерки не е стартирало поради необходимост от
предоговаряне на редица условия в подписаните вече споразумения, като предоговорените условия
ще доведат до по-голяма защита на интересите на Р България, до по-ефективно подпомагане на
малките и средни предприятия и до гарантиране в по-висока степен на законосъобразност при
прилагане на мерките.
Сериозни проблеми, установени по реда на член 62, параграф 1, буква (г) (i) от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 не са установени.

3.4 Приоритетна ос 4: „Укрепване на международните пазарни
позиции на българската икономика”
3.4.1. Постигане на целите и анализ на напредъка
Информация за материалния напредък по приоритета
Изпълнението на операциите по приоритетната ос стартира в края на отчетния период, поради което
стойностите на индикаторите са нулеви. Отчитане на индикаторите по Приоритетна ос 4 ще бъде
направено в следващите доклади за изпълнението на ОП следвайки хода на изпълнение на
операциите.
За всеки количествен показател в приоритетната ос и по- специално за основните показатели:
Показател
Показател 1
Брой
изпълнени
инвестиционни
проекти в
целеви сектори
От тях за малки
предприятия, за
средни
предприятия, за
големи
предприятия, за
стартиращи
предприятия
Показател 2

Постигнат
резултат

2007

2008

2009

0

0

0

Цел

0

Изходно
положение

4

Постигнат
резултат

0

Брой услуги,
предоставени
на инвеститори

Цел

0

От тях за малки
предприятия, за
средни

Изходно
положение

5

0

0

0

0

0

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Общо
0

20

30

Посл
едва
ща
оценк
а

30

0

9

12

Посл
едва
ща
оценк
а

12
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предприятия, за
големи
предприятия, за
стартиращи
предприятия

Показател 3
Брой
запитвания от
потенциални
инвеститори в
целеви сектори

Показател 4
Увеличение на
броя на хората,
които използват
интернет
страницата на
ИАНМСП
От тях за малки
предприятия, за
средни
предприятия, за
големи
предприятия, за
стартиращи
предприятия
Показател 5
Брой експортно
ориентирани
предприятия,
регистрирани в
базите данни на
ИАНМСП
От тях за малки
предприятия, за
средни
предприятия, за
големи
предприятия, за
стартиращи
предприятия
Показател 6
Обем на износа
в подкрепените
предприятия
От тях за малки
предприятия, за
средни
предприятия, за
големи
предприятия, за
стартиращи
предприятия
Показател 7
Брой
предприятия,

Постигнат
резултат

0

Цел

0

Изходно
положение

25

Постигнат
резултат

0

Цел

0

Изходно
положение

100%

Постигнат
резултат

0

Цел

0

Изходно
положение

100%

Постигнат
резултат

0

Цел

0

Изходно
положение

0

Постигнат
резултат
Цел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

150

Посл
едва
ща
оценк
а

150

0

180%

300%

Посл
едва
ща
оценк
а

300%

0

150%

250%

Посл
едва
ща
оценк
а

0

0

14%

18%

Посл
едва
ща
оценк
а

18%

0
В
Бълга

В
Бълга

Посл
едва

В
Българ
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участващи в
промоционални
проекти
От тях за малки
предприятия, за
средни
предприятия, за
големи
предприятия, за
стартиращи
предприятия
Показател 8

рия –
45.3
%
В
чужб
ина –
18.0
%
Изходно
положение

Постигнат
резултат
Запознатост с
хармонизираното
техническо
законодателство Цел
и услуги по
националната
инфраструктура
по качество
От тях за малки
предприятия, за
средни
предприятия, за
големи
предприятия, за
стартиращи
предприятия

Показател 9
Брой
промоционални
събития за
насърчаване
оценка на
съответствието,
сертифициране
то и качеството
на продуктите

Показател 10
Брой
подкрепени
лаборатории
Показател 11
Брой нови или
подобрени
услуги за
бизнеса,
предоставени от
организациите
по
националната
инфраструктур
а по качество

ща
оценк
а

ия –
50.3 %
В
чужби
на –
20.6 %

0

0

0

Изходно
положение

14.6
%

Постигнат
резултат

0

Цел

0

Изходно
положение

0

Постигнат
резултат
Цел
Изходно
положение

рия –
50.3
%
В
чужб
ина –
20.6
%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18%

25%

Посл
едва
ща
оценк
а

25%

0

20

40

Посл
едва
ща
оценк
а

40

0
7

15

15

0

Постигнат
резултат

0

0

0

Цел

0

0

0

Изходно
положение

0

0

6

12

12
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Приоритетна ос 4

“Укрепване на

Общ бюджет
(в евро)

Договорена
безвъзмездна помощ
(в евро)

(a)
87 011 870.00

(b)
37 778 798.14

Извършени
плащания

съотношение на
договорената
сума спрямо
общата стойност
(%)

Съотношение на
платената сума
спрямо общата
стойност
(%)

(c)
0

(b/a)
43.42

(c/a)
0

международните
пазарни позиции на
българската икономика”

Анализ на качеството
-

Анализ на постигнатите резултати, въз основа на финансовата информация,( т.2.1.2) и материалните
показатели (точка 3.1.1.) и друга информация, която е от значение.

Процедурата на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: “Укрепване на
международните пазарни позиции на българската икономика” е обявена на 04.12.2008 г., с краен
срок за подаване на проектни предложения, който изтича на 04.03.2009 г. Процедурата включва
следните области на въздействие:
 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.

Основна цел на процедурата е да подобри качеството и количеството на услугите за бизнеса,
предлагани от агенциите за инвестиции, насърчаване на износа и от националната инфраструктура по
качество. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 76 300 583 лева
(39 011 868.61 евро).
Оценка на подадените по процедурата проектни предложения
В указания краен срок са получени шест проектни предложения от следните кандидати, които са
изрично посочени в оперативната програма като конкретни бенефициенти на помощта: Българската
агенция за инвестиции; Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия;
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор; Изпълнителната агенция „Българска
служба за акредитация”; Българския институт за стандартизация и Българския институт по
метрология.
Оценката на подадените по процедурата проектни предложения е извършена в периода 06 април 2009
г. – 30 юни 2009 г. и включва следните основни етапи: оценка на административното съответствие,
оценка на допустимостта и техническа и финансова оценка. При извършване на оценката
Оценителната комисия изиска от кандидатите писмени разяснения по представените от тях проектни
предложения и препоръча преработването им с оглед тяхното подобряване и постигане на пълно
съответствие с критериите за оценка, посочени в Изискванията за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ. След приключване на работата си оценителната комисия изготви
оценителен доклад със съответните приложения съобразно националното законодателство, с който
въз основа на извършената оценка предлага за финансиране и шестте проектни предложения.
Общият размер на препоръчаната безвъзмездна финансова помощ на одобрените за финансиране
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проектни предложения е в размер на 73 887 773.41 лв. (37 778 798.14 евро), при общ размер на
финансовите средства по процедурата 76 300 583 лв. (39 012 467.02 евро).
С Решение № РД 16-680 от 10.07.2009 г. на министъра на икономиката и енергетиката и ръководител
на Управляващия орган е одобрен доклада на Оценителната комисия за разглеждане и оценка на
подадени проектни предложения по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”.
Отхвърлени проектни предложения по процедурата
По настоящата процедура няма отхвърлени проекти.
Одобрени за финансиране проектни предложения
Общият брой одобрени за финансиране проектни предложения е 6 с обща стойност на
безвъзмездната финансова помощ в размер на 73 887 773,41 лева (37 778 798.14 евро).
Разпределение на одобрените за финансиране проектни предложения по под-приоритети:
- BG161PO003-4.1 - Популяризиране на предимствата за инвестиране в България – 1 проект от
Българска агенция за инвестиции;
- BG161PO003-4.2 - Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на
международните пазари - 1 проект от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия;
- BG161PO003-4.3 - Подобряване на националната инфраструктура по качеството – 4 проекта
от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация”, Български институт за стандартизация и Български
институт по метрология.
Сключени договори за безвъзмездна финансова помощ
В периода септември - ноември 2009 г. съгласно Решение РД-16-680/10.07.2009г. са подписани шест
договори за директно предоставяне на безвъзмездна помощ, както следва:
 По област на въздействие BG161PO003-4.1 „Популяризиране на предимствата за
инвестиране в България” е подписан договор с Българска агенция за инвестиции (БАИ) на
стойност 21 408 304 лв. (10 946 059.92 евро).
БАИ - Проектът цели да увеличи обема привлечени преки чужди инвестиции и
икономическия ефект от тях, както и да подобри бизнес средата в България за вземане на
инвестиционни решения. Проектът включва конкретни дейности по разработването на
фокусирани маркетингови инструменти, осигуряването на аналитична информация за
инвестиционните трендове в България и чужбина, провеждането на информационни и
рекламни кампании, разработването на информационна система в подкрепа на
инвеститорите, разнообразяването на услугите за инвеститорите и въвеждането на
технология за тяхното предоставяне.
 По област на въздействие BG161PO003-4.2 „Подкрепа за успешното представяне на
българските предприятия на международните пазари” е подписан договор с
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) на
стойност 27 396 493 лв. (14 007 819.31 евро).
ИАНМСП - С изпълнението на проекта се стреми да постигне ефективно използване на
предимствата на Европейския пазар от страна на българските МСП и разширяване
присъствието им на други пазари, като предпоставка за тяхното устойчиво развитие и
успешното им интегриране в европейската и световна икономика. Дейностите по проекта
са обособени в три основни групи: информационно обезпечаване за развиване на
експортния потенциал и интернационализацията на българските предприятия; аналитично
обезпечаване – разработване на секторни политики и анализи, и предоставяне на
маркетингови услуги; промоционални дейности по насърчаване на износа.
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По област на въздействие BG161PO003-4.3: „Подобряване на националната
инфраструктура по качеството” са подписани договори с Държавна агенция за
метрологичен и технически надзор (ДМТН) на стойност 5 748 908.11 лв. (2 939 415.13
eвро), с Български институт по метрология (БИМ) на стойност 12 718 460.00 лв. (6 502
945.09 eвро), Български институт за стандартизация (БИС) на стойност 4 445 418.30 лв. (2
272 941.15 eвро), с Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” (БСА) на
стойност 2 170 190.00 лв. (1 109 617.55 eвро).
ДАМТН - Общата цел на проекта е да съдейства за осигуряване на съответствие на
българските продукти с международните стандарти за качество и подобряване на
международната конкурентоспособност на целевите сектори на индустрията. Предмет на
одобрения договор са дейности свързани с подпомагане надзора и контрола на пазара за
осигуряване прилагането на европейското хармонизирано законодателство в областта на
директивите от Нов подход; нотифициране на органи за оценяване на съответствието;
законовата метрология и контрола на качеството на течните горива, които са част от
националната инфраструктура по качеството.
БИМ - Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване на конкурентоспособността
на българските предприятия, посредством повишаване на ефективността и ефикасността
на услугите, предлагани от БИМ. Дейностите, върху които проектът ще даде отражение,
са пряко свързани с оценяване на качеството на продуктите/услугите на българските
предприятия. Дейностите по договора включват доставка на еталони на съвременно
технологично ниво, доставка на мобилни лаборатории, подвижни автомобили с теглилки
и спомагателни съоръжения за целите на изпитването, информационна кампания за
бизнеса, актуализиране на интернет страницата с насоченост към бизнеса,
информационни материали за услугите, предлагани от БИМ, получаване на
акредитационни/сертификационни услуги.
БИС - Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване на конкурентоспособността
на българските предприятия в рамките на Общия пазар на ЕС, чрез развитие на
националната стандартизационна система в рамките на националната инфраструктура по
качеството, ориентирана пряко към нуждите на стопанските субекти и допринасяща за
ефективното функциониране на предприятията. Дейностите по проекта включват
проучване на нуждите на предприятията и бизнеса от информация по отношение на
стандартите, връзката им с техническото законодателство и оценяване на съответствието;
целеви информационни кампании и дейности, насочени към повишаване степента на
прилагане на страндартите; разработване на информационна система в услуга на бизнеса
и мерки за укрепване на административния и техническия капацитет на БИС за
предоставяне на повече и по-качествени услуги за бизнеса.
БСА - Общата цел на проекта е да допринесе за създаването на благоприятна бизнес
среда, посредством предоставянето на качествени услуги за бизнеса. Реализацията на
настоящия проект ще има пряк ефект върху всички икономически дейности, които са
обвързани с покриването и спазването на технически нормативно установени изисквания
и правила. Проектът на ИА “БСА” предвижда осъществяването на три основни групи
дейности: подобряване на достъпа до услугите на националния орган по акредитация,
което ще доведе до оптимизиране и подобряване на качеството на услугите, предлагани
от него; повишаване на информираността и познаването на процеса по акредитация, което
ще допринесе за максимално разясняване на ролята на националния орган по акредитация
в процеса по осигуряване на съответствие на българските продукти с международните
стандарти за качество; повишаване на капацитета на ИА “БСА” във връзка с процеса по
акредитация, имащо за цел да превърне агенцията в орган по акредитация, който
притежава компетентност и експертиза в максимално широк обхват от области,
подлежащи на акредитация и в същото време е способен да осъществява своята дейност
обективно и безпристрастно в съответствие със съществуващото национално и
европейско законодателство.
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Влизане в сила, изпълнение и прекратяване на сключените по процедурата договори за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
Всички 6 договора за предоставяне на безвъзмездна помощ по процедурата са сключени в периода месец септември - месец ноември 2009 г., като времевия обхват за изпълнение на проектите е
максимум 36 месеца.
Изготвено е Оперативно ръководство за изпълнението на сключените договори за директно
предоставяне на безвъзмездна помощ, което е одобрено от Ръководител УО на 12.11.2009 г. и е
публикувано на интернет страницата на Управляващия орган.
Що се отнася до финансовото изпълнение през 2009 г. от Управляващия орган са подадени до
Национален фонд Искания за средства за авансови плащания по приоритетна ос 4 в размер на 14 343
516.38 лв. (7 333 835.96 евро). От тях на 26.11.2009 г. са одобрени Искания за средства на стойност 13
454 433.02 лв. (6 879 247.89 евро).
В УО са постъпили искания за авансово плащане от страна на следните бенефициенти:
- „Държавна агенция за метрологичен и технически надзор” по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.01-0001-C0001-M000 за 1 149 781.62 лв.
(587 883.02 евро);
- „Български институт по метрология” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BG161PO003-4.3.01-0002-C0001 за 2 543 692.00 лв. (1 300 589.02 евро);
- „Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия” по договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.2.01-0001-C0001 за 5 479
298.60 лв. (2 801 563.86 евро);
- „Български институт за стандартизация” по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG161PO003-4.3.01-0003-C0001 за 889 083.36 лв. (454 588.08 евро);
- „Българска агенция за инвестиции” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BG161PO003-4.1.01-0001-C0001за 4 281 660.80 лв. (2 189 211.98 евро).
През 2009 г. няма извършени плащания по приоритетна ос 4.
Поради настъпили структурни промени в организациите бенефициенти беше регистрирано забавяне
в стартирането на изпълнението на дейностите по договорите. В тази връзка бяха проведени
множество срещи между УО и бенефициентите, на които бяха обсъдени възможните мерки,
които да бъдат предприети с цел успешното изпълнение на договорите. Вземайки предвид
посочените в образеца на договор условия за начало на изпълнението на дейностите, а именно –
„Изпълнението на проекта започва на първия ден на месеца, следващ датата, на която Договарящият
орган е превел авансовото плащане по договора”, „Изпълнението на проекта започва от датата на
влизане в сила на настоящия договор” и „Изпълнението на проекта започва от датата на която влизат
в сила условията, от изпълнението на които зависи започването на дейностите по проекта”,
както и факта, че това са държавни институции, УО и бенефициентите предприеха действия
началната дата да бъде променена, като бъде обвързана с получаването на авансовото плащане.
- Доказване на последиците от насърчаването на равните възможности на мъжете и жените когато е
приложимо.
Неприложимо
- Анализ на усвояването на фондовете в съответствие с член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. За
програми по линията на ЕСФ, информацията,в член 10 от Регламент (ЕО) № 1081/2006.
Неприложимо
- списък с незавършените операции и график за приключването им (само в окончателния доклад).
Неприложимо

3.4.2. Срещнати значителни проблеми и предприети мерки за
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разрешаването им
Информация относно значителни проблеми, срещнати при изпълнението на приоритета, включително когато е
целесъобразно, обобщаване на сериозни проблеми установени по реда на по член 62, параграф 1, буква (г) (i)
от Регламент (ЕО) № 1083/2006, както и всички предприети от управляващия орган или мониторинговия
комитет за тяхното разрешаване.

През отчетния период не са установени значими проблеми при изпълнението на договорите за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 на оперативната програма.
Сериозни проблеми, установени по реда на член 62, параграф 1, буква (г) (i) от Регламент (ЕО) №
1083/2006 не са установени.

4. ПРОГРАМИ ПО ЛИНИЯ НА ЕСФ: СЪОТВЕТСТВИЕ И
КОНЦЕНТРАЦИЯ
За програми по линия на ЕСФ:
- описание на начина, по който подпомаганите от ЕСФ действия са съгласувани и допринасят за действията,
предприети в изпълнение на европейската стратегия по заетост в рамките на националните програми за
реформа и националните планове за действие на социалното приобщаване.
Неприложимо
описание на начина, по който действията по линия на ЕСФ допринасят за прилагане на препоръките и на
свързаните със заетостта цели на Общността в областта на социалното приобщаване, образование и
обучение (член 4 параграф 1 от Регламент (EО) No 1081/2006).

-

Неприложимо

5. ПРОГРАМИ ПО ЛИНИЯ НА ЕФРР/КФ ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ
(КОГАТО Е ПРИЛОЖИМО)
За текущи големи проекти:
Напредък в изпълнението на различните етапи на големи проекти, което е определено в графика,
изложен в точка D 1 от приложения XXI и XXII.
Неприложимо
-

-

Напредък във финансирането на големи проекти въз основа на информацията, предоставена в т. H 2.2.
от приложения XXI и XXII (информацията трябва да се представи комулативно).

Неприложимо
За приключили големи проекти:
- Списък на приключените големи проекти, който включва датата на приключване, общите
окончателни инвестиционни разходи, като се използва образецът в точка Н.2.2 от приложения XXI и
XXII и ключовите показатели за реализацията и резултатите, включително, когато е приложимо,
основни показатели, посочени в решението на Комисията относно големите проекти.
- Срещнати значителни проблеми при изпълнението на големи проекти и предприети мерки за
разрешаването им.
- Всяко изменение в примерния списък на големи проекти по оперативната програма.
Неприложимо
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6. ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
-

Пояснения за използването на техническата помощ.

По приоритетна ос 5 „Техническа помощ” е стартирана процедура BG161PO003-5.0.01 Процедура на
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 5 „Техническа помощ”.
По процедурата са получени 3 проектни предложения:
- 2 от Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма, в качеството й на Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”;
- 1 от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), в
качеството й на Междинно звено по приоритетни оси 1 и 2 по ОП „Конкурентоспособност”.
Оценка на подадените по процедурата проектни предложения
Оценката на проектните предложения, подадени от дирекция ЕФК, е извършена в периода 0813.04.2009 г.
Оценката на проектното предложение, подадено от ИАНМСП, е извършена в периода 10.06 03.07.2009 г.
Отхвърлени проектни предложения по процедурата
По настоящата процедура няма отхвърлени проекти.
Одобрени за финансиране проектни предложения
Общият брой одобрени за финансиране проектни предложения е 3 с обща стойност на
безвъзмездната финансова помощ в размер на 36 858 376.00 лева (18 845 677.47 евро).
Сключени договори за безвъзмездна финансова помощ
Безвъзмездната финансова помощ е предоставена чрез сключване на 1 договор с ИАНМСП и 2
издаване на заповеди на министъра на икономиката и енергетиката за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ на дирекция ЕФК, като общата стойност по тях възлиза на
36 858 376.00 лева (18 845 677.47 евро).
Влизане в сила, изпълнение и прекратяване на сключените по процедурата договори за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
По Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на по Оперативната програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 са сключени следните
договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
I.

Заповед РД-16-456/08.05.2009 г. на министъра на икономиката и енергетиката и ръководител на
Управляващия орган по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по проект „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” с обща стойност
на безвъзмездната помощ 11 367 600 лв. (5 812 161.59 евро). Основните дейности, предвидени в
проекта са:

1. Изготвяне на концепция и издаване на информационни и рекламни материали за Оперативна
програма „Конкурентоспособност” - брошури, диплянки, листовки и други печатни издания,

109

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

свързани с дейността на Оперативна програма „Конкурентоспособност” и други, както и
различни рекламни материали.
Популяризиране чрез телевизията, радиото, печата и електронните медии на Оперативна
програма „Конкурентоспособност” и възможностите, които предоставя Оперативната
програма на всеки етап от нейното изпълнение, закупуване на телевизионно и радио време.
Изготвяне на концепция и издаване на електронен информационен бюлетин за Оперативна
програма „Конкурентоспособност”.
Провеждане на социологически проучвания, икономически анализи, мониторинг и оценка на
изпълнението на Комуникационния план и изготвянето на препоръки за промяна в
стратегията, индикатори за измерване и мерките за изпълнение на Комуникационния план.
Подпомагане на Междинното звено при създаване на база данни за успешни проекти с цел
разпространяване на добри практики.
Изготвяне, печат и разпространение на плакати, билбордове и информационни табла и табели
Провеждане на семинари за ресорни журналисти.
Организиране и провеждане на информационни дни, свързани с обявяването на нови
процедури.
Изготвяне на концепция, организиране и провеждане на ежегодни прояви за популяризиране
на Оперативна програма „Конкурентоспособност” – изложения, семинари, обучения.
Изготвяне на концепция, организиране и провеждане на голямо годишно събитие.
Изготвяне на концепция, организиране и провеждане на „Ден на отворените врати”.
Изготвяне на концепция, изработване и разпространение на информационни и рекламни
материали с логото на Оперативна програма „Конкурентоспособност” – книжки, бележници,
календари, анкетни листове, пощенски картички, опаковки, торбички, папки, хартиени
джобчета за CD и др.
Изготвяне на концепция, изработване и издаване на информационни материали, свързани с
обявяването на нови процедури за конкурентен подбор.
Изготвяне на концепция, изработване и издаване на ръководства за бенефициенти по
Оперативната програма „Конкурентоспособност” – на хартиен носител и в електронен вид.
Поддръжка и развитие на интернет страниците на Управляващия орган и Междинното звено.
Проектът е в процес на изпълнение.

II. Заповед РД-16-457/08.05.2009 г. на министъра на икономиката и енергетиката и ръководител на
Управляващия орган по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по
проект „Ефективно
управление на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” с обща стойност на
безвъзмездната помощ 19 559 659 лв. (10 000 694.85 eвро). Основните дейности, предвидени в
проекта са:
1. Общи дейности по управлението на Оперативната програма, в т.ч:
1.1 Повишаване на административния капацитет на служителите на Управляващия орган
1.2 Техническо и ресурсно обезпечаване на Управляващия орган
2. Специфични дейности по управление и изпълнение на Оперативната програма, в т.ч:
2.1 Администриране на процеса на управление и изпълнение на Оперативната програма –
подготовка и провеждане на оценка по конкретните операции по Оперативната программа.
2.2.Наблюдение и контрол на изпълнението на сключените договори, операции, приоритетни
оси и Оперативната програма като цяло.
2.3. Провеждане на оценка (предварителна, текуща и последваща) на изпълнението на
сключените договори, операциите, приоритетните оси и Оперативната програма като цяло.
3. Дейности, свързани с функционирането на Комитета за наблюдение на Оперативната
програма.
Проектът е в процес на изпълнение.
III. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 5 "Техническа
помощ” BG 161PO003-5.0.01-0005-C0001 „Развитие на капацитета на Изпълнителна агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия за ефективно управление и изпълнение на
Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност” е подписан на 08.09.2009 г. Обща
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стойност на безвъзмездната помощ по проекта е 5 931 117 лв. (3 032 531.97 евро). Основните
дейности, предвидени в проекта са:
Подготвителна фаза за изпълнение на проекта.
Повишаване на административния капацитет на служителите на Междинното звено.
Техническо и ресурсно обезпечаване на дейностите на Междинното звено.
Администриране на процеса по управление и изпълнение на делегираните функции по
подготовка на процедурите за подбор на проекти и провеждане на оценка на проектните
предложения по конкретните операции на Приоритетна ос 1 и 2 на оперативната програма.
5. Наблюдение и контрол на изпълнението на сключените договори по приоритетна ос 1 и 2 на
ОП „Конкурентоспособност”.
6. Управление на проекта.
7. Одит на проекта.
1.
2.
3.
4.

Проектът е в процес на изпълнение.
Изпълнение на проект: „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”
В изпълнение на дейностите по проект: „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”
бяха проведени три открити процедури за възлагане на обществени поръчки със следният предмет:
1. 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 е открита с решение на министъра на икономиката и
енергетиката от 30.12.2008 г. В обявения от Възложителя срок са подадени 8 оферти. При оценката
на офертата са отстранени 5 участника и 3 са допуснати до класиране. С решение № РД-16337/31.03.2009 г. на министъра на икономиката и енергетиката и ръководител на УО на ОПК са
класирани участниците и е определен изпълнител на обществената поръчка. Посоченото решение е
обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията, която отхвърли жалбата, с което на практика
са потвърдили решението на възложителя за откриване на процедурата. Към настоящия момент
предстои сключване на договор за възлагане.
2. Открита процедура с предмет: „Осъществяване на дейности за комуникация и публичност по
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 е
открита с решение на министъра на икономиката и енергетиката от 30.12.2008 г., което е обжалвано
пред двете предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) инстанции, които са отхвърлили
жалбите, с което на практика са потвърдили решението на възложителя за откриване на процедурата.
В обявения от Възложителя срок са подадени 14 оферти. При оценката на офертата са отстранени 6
участника и 8 са допуснати до класиране. С решение от 31.03.2009 г. на възложителя е обявено
класирането на участниците и са определени тримата участници, с които да бъде сключено рамково
споразумение, е обжалвано пред двете предвидени в ЗОП инстанции. До момента втората инстанция
– Върховния административен съд на Република България не се е произнесъл с решение по
съществото на спора (заседанието за разглеждане на делото по същество е насрочено за 28.04.2010 г).
3. Възложена е обществена поръчка по реда на чл. 2а-чл.2в от НВМОП с предмет: „Разработване и
поддръжка на интернет сайтове на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013.
На основание чл. 2а, ал. 1, т. 5 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, и т.7, 8 и 9
от Заповед № РД-16-883/07.10.2009 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, в
качеството му на Възложител. Длъжностни лица се събраха да разгледат, оценят и класират
постъпилите оферти. Постъпилите оферти бяха 4 бр.
С протокол №93-00-1136/21.05.2009 г. от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране,
утвърден по реда чл. 2в, ал. 3 от НВМОП, са класирани участниците и определен изпълнител
“МИТОВ.НЕТ” ЕООД.
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На 07.01.2010 г. е сключен договор за възлагане на услуга с предмет: „Разработване и поддръжка на
интернет сайтове на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013 г” с “МИТОВ.НЕТ” ЕООД.
Изпълнение на проект: „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”
В изпълнение на проект: „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” са извършени следните дейности:
1. Възложена е обществена поръчка за изпълнение на услуга, съгласно чл. 2а от Наредбата за
възлагане на малки обществени поръчки чрез събиране на не по-малко от три оферти, съдържащи
техническо и финансово предложение, изготвени в отговор на отправена писмена Покана № 26-0057/23.04.2009 г., с предмет: „Независим правен анализ и правна помощ във връзка с пакет документи
относно изпълнението на Инициативата на Европейската комисия JEREMIE”.
На 13.10.2009 г. и 14.10.2009 г., на основание чл. 2а, ал. 1, т. 5 от Наредбата за възлагане на малки
обществени поръчки, и т.7, 8 и 9 от Заповед № РД-16-883/07.10.2009 г. на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма, в качеството му на Възложител. Длъжностни лица се събраха да разгледат,
оценят и класират постъпилите оферти, за което се състави протокол. Офертите бяха отворени на
13.10.2009 г.
Длъжностните лица установиха, че от поканените лица, съгласно Покана № 91-00-247/07.10.2009 г.
(всички едновременно уведомени по факс на дата: 07.10.2009 г. и с получено потвърждение за
получаването им), в срока за подаване на предложенията, определен в т. 5.1 на Поканата за участие
(три работни дни от датата на получаване на поканата - до 17.30 часа на 12.10.2009 г.), са
представени три оферти. Длъжностните лица предлагат на Възложителя да възложи изпълнението на
услугата: „Независим правен анализ и правна помощ във връзка с пакет документи относно
изпълнението на Инициативата на Европейската комисия JEREMIE” на Си Ем Ес Камерън Маккена
чрез мястото си на стопанска дейност в България, в сътрудничество с Адвокатско дружество
„Петкова и Сирлещов”, представило икономически най-изгодна оферта, като с посоченото дружество
се сключи договор за изпълнение на услугата.
На 23.10.2009 г. е сключен договор за възлагане на услуга с предмет: „Независим правен анализ и
правна помощ във връзка с пакет документи относно изпълнението на инициативата на европейската
комисия JEREMIE” със Си Ем Ес Камерън Маккена чрез мястото си на стопанска дейност в
България, в сътрудничество с Адвокатско дружество „Петкова и Сирлещов”.
2. Със Заповед № РД-16-1119/29.12.2009 г. на министъра на икономиката, енергетиката и
икономиката и Ръководител на УО е назначена комисия за изготвяне на документация, проект на
решение и обявление за стартиране на процедура за обявяване на обществена поръчка с предмет
„Оптимизиране на процеса на управление и изпълнение на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 с оглед необходимостта от
оптимизиране на процеса по управление на ОП „Конкурентоспособност”. Назначената комисия
изготвя документация, проект на решение и обявление за стартиране на процедура за обявяване на
обществена поръчка и да ги предаде на Ръководителя на УО.
Изпълнение на проект:„Развитие на капацитета на Изпълнителна агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия за ефективно управление и изпълнение на Приоритетни оси
1 и 2 на ОП Конкурентоспособност”
Дейностите, които се изпълняват до декември 2009 г. са както следва:


Дейност 1 „Подготвителна фаза за изпълнение на проекта” - сформиране на екип за управление
на проекта; изготвяне и утвърждаване от страна на Ръководителя на Междинното звено на
детайлен план-график за изпълнение на всяка дейност по проекта със заложени отговорни лица
и крайни срокове за изпълнение; изготвяне на план за провеждане и възлагане на обществени
поръчки за изпълнение на дейностите по проекта – посочените дейности са извършени в
периода септември 2009 г. – декември 2009 г.
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Дейност 4 „Администриране на процеса по управление и изпълнение на делегираните функции
по подготовка на процедури за подбор на проекти и провеждане на оценка на проектните
предложения по конкретните операции по Приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма” – в
рамките на отчетния период е проведена оценка на проектни предложения с участието на
независими външни експерти по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за
създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”, като са извършени 154 оценки
на проектни предложения на обща стойност от 53 900, 00 лева.



Дейност 5 „Наблюдение и контрол на изпълнението на сключените договори по Приоритетни
оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност” – до края на отчетния период е извършен оперативен и
финансов мониторинг от страна на експерти на МЗ, както и от външни експерти, включително
извършване на проверки на място, като проектите, обект на извършения мониторинг са описани
в т. 3 „Изпълнение по приоритети”.



Дейност 6 „Управление на проекта” – в рамките на отчетния период стартират предварителните
дейности за подготовка на документация за провеждане и възлагане на обществени поръчки за
избор на изпълнители на дейности по проекта и конкретно: обществена поръчка с предмет
„Доставка на канцеларски материали, консумативи и други материални ресурси”, обществена
поръчка с предмет „Избор на независими експерти за мониторинг на договори за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ, сключени по процедурите по Приоритетни оси 1 и 2”,
обществена поръчка с предмет „Изготвяне и публикуване на информационна брошура за
популяризиране дейностите по проекта”, обществена поръчка за избор на изпълнител за
изготвяне на обозначителни табели и билборд и обществена поръчка за избор на одитор за
извършване на одит на дейностите по проекта.

В съответствие с чл. 4 от Договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO003-5.0.01-0005-C0001, до края на месец декември 2009 г. Междинното звено е получено
едно авансово плащане по проекта в размер на 150 000.00 лв. (76 694.96 евро), което осигурява
финансовото обезпечение на част от извършените дейности през 2009 г.
Към 31.12.2009 г. от страна на бенефициентите по изпълняваните проекти по приоритетна ос 5
„Техническа помощ” не са подадени междинни отчети към Искания за плащане, в следствие на което
степента на изпълнение на извършените дейности и постигнатите резултати не може да бъде
отчетена.

- Дял от размера на участието от структурните фондове, отпуснати за оперативната програма, изразходени по
техническа помощ.
Приоритетна ос 5

“Техническа помощ”

Общ бюджет
(в евро)

Договорена
безвъзмездна
помощ
(в евро)

(a)
34 865 901.00

(b)
20 666 429.36

Извършени
плащания

съотношение на
договорената
сума спрямо
общата стойност
(%)

(c)
1 313 412.83

(b/a)
59.27

съотношение
на платената
сума спрямо
общата
стойност
(%)
(c/a)
3.77

През 2009 г. са извършени 28 плащания – от тях 2 авансови на стойност 400 000.00 лв. (204 519.89
eвро), 24 междинни на стойност 1 791 690.38 лв. (916 090.80 eвро) и 2 окончателни на стойност 204
280.23 лв. (104 448.42 eвро).
По Заповед № РД-16-457/08.05.2009 „Ефективно управление на ОП "Конкурентоспособност" 20072013 през 2009 г. е извършено авансово плащане в размер на 250 000.00 лв. (127 824.93 евро). По
проекта са осъществявани дейности, свързани с повишаване на административния капацитет на
служителите от Управляващия орган (обучения, семинари, конференции), както и дейности, свързани
с функционирането на Комитета за наблюдение. Тъй като по проекта през 2009 г. не е подаден
междинен отчет, респ. извършените разходи не са верифицирани, към момента извършените
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дейности и постигнатите резултати не могат да бъдат прецизно отчетени.
Индикатори на ниво Приоритетна ос, съгласно Анекс 3 на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
Показатели
Приоритетна ос
5
Постигнат
резултат

2007

2008

2009

2010

0

0

0

0

0

0

1
външ
на
2
вътре
шни

1
национал
на
кампания
и 60
участия в
информа
ционни
събития

1
нацио
нална
кампа
ния с
14
участи
яв
инфор
мацио
нни
събит
ия

1
инфор
мацио
нна
кампа
ния за
инсти
туцио
нални
те
бенеф
ициен
ти по
Приор
итетн
а ос 4
на
ОПК
с6
срещи

0

0

0

Показател 1
Направени
оценки на ОП

Показател 2

Цел

0

Изходно
положение

0

Постигнат
резултат

Брой изнесени
информационни
кампании

Цел
Изходно
положение

2011

2012

2013

2014

2015

Общо
0

1 външна
4
вътрешн
и

1
външн
а
4
вътре
шни

3
нацио
нални
кампа
нии с
80
участи
яв
инфор
мацио
нни
събит
ия

19

45

45

0
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7. ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ
-

Информация в съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) 1828/2006, включително относно
постигнатите резултати, примери за добра практика и важни събития.

7.1. Примери за действия за информация и публичност, отнасящи се до ОП
„Конкурентоспособност”, провеждани в рамките на изпълнението на Комуникационния план
а) Действия от страна на УО на ОПК
Проект за изпълнение на Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност”
През месец март 2009 г. завърши подготовката на проектно предложение с наименование:
„Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на ОПК
за обезпечаване реализацията на дейностите, свързани с изпълнението на Комуникационния план на
ОПК. Основна цел на проекта е да подпомогне УО и МЗ по Приоритетни оси 1 и 2 на ОПК в
изпълнението на заложените в Комуникационния план на оперативната програма мерки и дейности,
като по този начин се осигури достатъчно информация и широка публичност на подкрепата от
Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е със срок на изпълнение 56 месеца и обща
стойност на безвъзмездната финансова помощ 11 367 600 лв.
Безвъзмездната финансова помощ по проекта е отпусната със Заповед РД-16-456/08.05.2009 г. на
министъра на икономиката и енергетиката и ръководител на Управляващия орган по процедура на
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”. Проектът е в процес на изпълнение.
Към 31.12.2009 г. по него няма извършени плащания.
По проект „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” се изпълнява и
проведената през 2008 г. дейност „Организиране и провеждане на информационни дни, свързани с
обявяването на нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Конкурентоспособност”. Тази дейности е подробно описана в Годишния доклад за 2008 г.
като информационна кампания, проведена в 14 града в страната в периода 16.10. – 07.11.2008 г.
В дерогация на ал.2 от Раздел І. „Общи и административни разпоредби” и в допълнение на чл. 4, ал. 2
от Раздел ІV. „Права и задължения на бенефициентите по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на
ОП „Конкурентоспособност” от Общите условия за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ и изпълнение на проекти по Приоритетна ос 5 ”Техническа помощ” на Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, на осн. чл.3,
ал.4 от ПМС № 236 от 27.09.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013
г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (обн., ДВ, бр. 80 от 5.10.2007 г., в
сила от 5.10.2007 г., посл. изм. и доп., бр. 107 от 16.12.2008 г., в сила от 1.09.2008 г) за допустими по
Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 се признават и разходите, предвидени
в бюджета на проекта, извършени преди датата на издаване на настоящата заповед за директно
предоставяне на безвъзмездна помощ, и преди датата на подаване на Проекта, при условие че са
предвидени в предварително одобрените Изискванията за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, утвърдени със заповед №РД-16877/25.08.2008г. на министъра на икономиката и енергетиката и Ръководител на Управляващия орган
на ОП „Конкурентоспособност”.
По проект „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” УО на ОПК
проведе следните процедури за възлагане на обществени поръчки:
- Открита процедура за сключване на рамково споразумение с трима изпълнители за възлагане на
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обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности за комуникация и публичност по
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”.
Предметът на процедурата включва:
 изготвяне на цялостна концепция и план за комуникация и публичност;
 осъществяване на отделни дейности по: организация по провеждане на събития, свързани с
осигуряване на публичността и прозрачността по дейностите на Оперативната програма
„Конкурентоспособност” – пресконференции, семинари, кръгли маси, дискусии, обучения,
информационни събития, срещи, голямо годишно информационно събитие и т.н.;
 реклама, комуникационна дейност и изготвяне на социологически проучвания и
икономически анализи.
Съгласно документацията по процедурата предложенията на участниците трябва да включват: медиа
план, план за методите, дейностите, комуникационните канали, комуникационните инструменти,
комуникационните техники, целевите групи и др. за изпълнение на обществената поръчка при
условията, посочени в документацията; трябва да са посочени пълните условия, при които ще бъдат
организирани конференциите, семинарите и обученията, методите за мониторинг и оценка на
кампанията, както и методите и условията, при които ще се поддържат и доразработват интернет
страниците. Задължително трябва да са обхванати всички дейности, както следва:
 Информационни събития, посветени на ОП „Конкурентоспособност” (пресконференции,
семинари, обучения и др.);
 Популяризиране чрез телевизията, радиото, интернет, печатна и външна реклама на
възможностите, които предоставя оперативната програма;
 Медийна комуникация – материали в електронни и печатни медии, срещи, обучителни
семинари за журналисти и други;
 Изготвяне на социологически проучвания и икономически анализи.
- Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на графична
концепция и изработка на печатни информационни материали, свързани с Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”.
Предметът на процедурата включва разработването на графична концепция за всички изброени
артикули и доставката на материалите до териториалните звена на Изпълнителна агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия, както следва: брошури, плакати, диплянки,
календари, настолни календари, пликове за CD, формуляри/анкетни листове, стенни календари,
календари-бележници, наръчници, каталози, записи на информационни DVD-та с отпечатани
пликове, визитни картички, бюлетин, Flash-памети - 1 GB със записана информация и рекламен
ситопечат, хартиени пликове, папки, покани, блокнотове.
- Възложена е обществена поръчка съгласно чл. 2а-чл.2в от Наредбата за възлагане на малки
обществени поръчки чрез събиране на не по-малко от три оферти, съдържащи техническо и
финансово предложение, като отправената писмена покана е с предмет: „Разработване и поддръжка
на Интернет сайтове на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика” 2007-2013 г.” Предметът на обществената поръчка включва разработването на две нови
интернет страници, които да заменят настоящите интернет страници - на МЗ по Приоритетни оси 1и
2 на ОПК и на УО на ОПК.
Поддържане и обновяване на Интернет страницата на Управляващия орган на
http://www.оpcompetitiveness.bg

ОПК

На интернет страницата на УО на ОП „Конкурентоспособност” се публикуват прессъобщения, обяви
за съответните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, пакети документи и
насоки за кандидатстване, пълен списък с одобрените за финансиране проектни предложения и
списък със сключените договори по отделните процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, оперативни ръководства за изпълнение на сключени договори, наръчници,
Индикативната годишна работна програма, информационни материали и др.
През 2009 г. продължи работата по оптимизацията на интернет страницата с цел да се осигури на
заинтересованите потребители пълна, актуална и разбираема информация. Актуализирана беше
информацията на английската версия на интернет страницата на УО на ОП „Конкурентоспособност”.
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Бяха публикувани полезни информационни материали за възможностите за финансиране на
предприятия и ползите от членството в ЕС, за условията на финансиране по Оперативна програма
„Конкурентоспособност” и симулационен модел за кандидати по оперативната програма. На
Интернет страницата на УО на ОПК през 2009 г. са публикувани 29 новини и над 280 отговора на
поставени въпроси от потенциални бенефициенти.
Индикативната годишна работна програма за 2009 г. е публикувана на интернет страницата на
Управляващия орган на оперативната програма на 30 януари 2009 г.
Публикуване на информация от страна на УО на ОПК на Единния информационен портал за обща
информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република
България http://www.eufunds.bg
В съответствие с ПМС № 6/19.01.2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща
информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република
България двама експерти от УО на ОПК, отговорни за актуализиране на информацията за ОПК,
публикувана на Единния информационен портал за обща информация за управлението на
Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България (http://www.eufunds.bg,)
преминаха обучение за работа с Виртуалния офис на портала и актуализираха информацията относно
ОПК, публикувана на портала.
Разяснителни и информационни дейности и събития
На 21 януари 2009 г. от 10 часа в Министерството на икономиката и енергетиката на ул. „Славянска"
№ 8 се проведе Ден на отворените врати в МИЕ, на който министърът на икономиката и енергетиката
отчете напредъка по Оперативна програма „Конкурентоспособност” и представи част от
процедурите, които се предвижда да бъдат обявени през 2009 г. Участие взеха още зам.-министър
председателят на Република България по европейските фондове и заместник-ръководителят на
Управляващия орган и директор на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност". За
втори път бенефициенти, представители на бизнеса, консултантски фирми и граждани посетиха Деня
на отворените врати на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" 2007-2013 г. Беше проведена пресконференция и три срещи с общо 61 заинтересовани
лица. По време на дискусията бяха зададени въпроси за предстоящите процедури за конкурентен
подбор на проекти по Оперативната програма „Конкурентоспособност", на които отговориха
експерти от Управляващия орган на Оперативната програма и от Междинното звено по Приоритетни
оси 1 и 2 на ОП. Ръководителят на УО представи резултатите от четирите процедури за конкурентен
подбор на проекти по ОПК, стартирали през месец октомври 2008 г., и запозна присъстващите с част
от процедурите за безвъзмездна финансова помощ, които предстои да бъдат отворени до края на 2009
г. Също така, бенефициентите получиха от Управляващия орган информация за институционалното
и проектно финансиране на малки и средни предприятия. Бяха представени и алтернативни
възможности за финансиране на малкия и среден бизнес в България, като: „Проект 100” –
инициатива на Министерството на икономиката и енергетиката за създаване на конкурентоспособни
стартиращи фирми, осъществявана съвместно с програмата на ООН; Национален иновационен фонд
– за насърчаване на реализацията на научно-приложни изследователски проекти; Гаранционен фонд
за микрокредитиране, Българска банка за развитие и Кредитиране на малки и средни предприятия от
търговски банки.
За конкретните бенефициенти по процедури по Приоритетна ос 4: BG161PO003-4.1 „Популяризиране
на предимствата за инвестиране в България; BG161PO003-4.3 „Подобряване на националната
инфраструктура по качеството” и BG161PO003-4.2 „Подкрепа за успешното представяне на
българските предприятия на международните пазари” УО на ОПК предостави възможност за
задаване на въпроси към експерти от Управляващия орган по време на изготвянето на проектните
предложения по горепосочените процедури. Също така, бяха проведени поредица от срещи с
представители на шестте институционални бенефициенти, подали проектни предложения по
процедури по Приоритетна ос 4 на ОПК, които целяха разясняване на насоките за кандидатстване и
методите за разработване на проектите по процедурите по Приоритетна ос 4 на ОПК. В резултат на
проведената информационна кампания за процедурите по Приоритетна ос 4 на ОПК,
институционалните бенефициенти бяха надеждно информирани за начините на кандидатстване и
представяне на проектните си предложения.
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През 2009 г. експерти от УО на ОПК са взели участие с презентации в 29 информационни събития,
конференции и семинари, на които са разяснили Оперативна програма „Конкурентоспособност” и
Индикативната годишна работна програма за 2009 г. Участието на експерти от УО на ОПК в събития
е по покана на организаторите - неправителствени организации, социално-икономически партньори,
университети, организации, представляващи бизнеса, професионални и търговски сдружения и
други, като събитията са проведени на територията на цялата страна. Семинари за проведени в
следните градове: Търговище, Бургас, Казанлък, Благоевград, Сандански, Русе, Варна, Пловдив,
София. Във всяко от тези информационни събития са взели участие представители средно на 25
микро, малки, средни и големи предприятия с изявен интерес към подаване на проектни
предложения по ОП „Конкурентоспособност” в България от допустими за кандидатстване по ОПК
сектори на икономическа дейност.
Голямо събитие за 2009 г. на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” - Официално подписване на Рамковото и Финансово споразумение между
Правителството на Република България и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението на
Инициативата JEREMIE в България, гр.София, 27.05.2009 г., Гранитна зала на Министерски съвет,
13.30 ч.
На 27.05.2009 г. в Гранитна зала на Министерски съвет се подписаха Рамково и Финансово
споразумение за изпълнението на Инициативата JEREMIE в България между Правителството на
Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката г-н Петър
Димитров, и Европейския инвестиционен фонд, представляван от главния му изпълнителен директор
г-н Ричард Пели. Официални гости на подписването от българска страна бяха зам. министър –
председателят, г-жа Меглена Плугчиева, министърът на финансите, г-н Пламен Орешарски и
изпълнителните директори на Българска банка за развитие - г-н Димитър Димитров, г-н Ангел Геков
и г-н Сашо Чакалски. От страна на Европейската комисия присъства г-н Дирк Анер - Генерален
директор на Главна дирекция „Регионална политика” на Европейската комисия и ръководителят на
Представителството на Европейската комисия у нас г-жа Зинаида Златанова. Събитието беше
отворено за журналисти.
В последвалите многобройни публикации за отразяване на събитието от присъствалите
представители на медиите широката публика беше информирана за възможностите, които предоставя
Инициативата JEREMIE, свързана с третата приоритетна ос „Финансови ресурси за развитие на
предприятията” на оперативна програма и разработена съвместно от Европейската комисия и
Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) с цел да се финансират разходите за операции в подкрепа
на инструменти за финансов инженеринг за малки и средни предприятия, като фондове за рисков
капитал, гаранционни фондове и фондове за микрофинансиране, подпомагащи достъпа на малки и
средни предприятия до капитал за развитие при благоприятни условия.
Основен акцент на събитието беше, че подписването на споразуменията ще доведе до нови
възможности за малките и средните предприятия в България за достъп до рисков капитал във
финансови ниши, където традиционното банково финансиране липсва или е недостатъчно и където
големи групи малки и средни предприятия изпитват сериозни проблеми в достъпа до банково
финансиране, поради липса на кредитна история или затруднения с банковите обезпечения, като в
същото време се счита, че тези предприятия са фактор от първостепенно значение за икономическото
развитие на страната.
Изработване и разпространение на промоционални материали
За четвъртото заседание на Комитета за наблюдение, проведено през месец май 2009 г., са
изработени промоционални материали – рекламни чанти, възглавнички за пътуване и настолни
часовници, които са раздадени на членовете на КН.
За петото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност”, проведено през
месец ноември 2009 г., са изработени транспаранти за визуализация.
Връзки с медиите
В своите пресконференции, интервюта и участия в радио и телевизионни предавания Ръководителят
на УО на ОПК прави редовни изказвания пред средствата за масово осведомяване във връзка с
напредъка по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.
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Издигане на флага на ЕС пред всички сгради на УО за една седмица от 9 май
Флагът на ЕС беше издигнат за една седмица пред сградата на Управляващия орган и на
Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма, считано от 9 май 2009 г.
Други дейности
Експертът по информация и публичност на УО на ОПК активно предоставя информация на
Централния информационен офис в Министерството на финансите (вече в Министерски съвет) на
провежданите регулярни месечни срещи за целите на националната информационна и рекламна
кампания за популяризиране на структурните инструменти на ЕС в България и за координация на
дейностите по комуникационната стратегия на НСРР. За целта през 2009 г. той взе участие в:
- Първото заседание на Консултативния съвет, сформиран в Министерство на финансите, който ще
следи и анализира условията при провеждането на мащабната информационна кампания за
популяризирането на структурните инструменти на ЕС в България и осигуряване на информираност
и прозрачност във връзка с усвояването на средствата от ЕС по проект, финансиран по Оперативна
програма „Техническа помощ”;
- Годишната координационна среща на европейските информационни мрежи в България „Да
комуникираме Европа заедно” проведена в периода 11-13 ноември 2009 г. с презентация относно
проведените през годината и планирани комуникационни дейности.
УО на ОПК осъществява редовен мониторинг и архивиране на отразяването в медиите на
информация относно Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика " 2007-2013. Общият брой регистрирани публикации и излъчвания в българските
национални и регионални медии относно ОПК през 2009 г. е над 1000.
б) Действия от страна на МЗ по Приоритетни оси 1 и 2 на ОПК
Поддържане и обновяване на Интернет страницата на Междинното звено по Приоритетни оси 1
и 2 на ОПК - http://www.ibsme.org
- Разработване и публикуване на Оперативни ръководства за изпълнение на договори за
безвъзмездна финансова помощ по операциите, съфинасирани по Приоритетни оси 1 и 2 на ОП
„Конкурентоспособност”, на интернет страницата на Междинното звено. Оперативните
ръководства имат за цел да осигурят ефективно техническо и финансово изпълнение на
договорите за безвъзмездна финансова помощ;
- Поддържане и актуализиране на рубрика „Въпроси и отговори” по отворените за набиране на
проектни предложения процедури през 2009 г. - процедура BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за
създаване на технологични паркове и процедура BG161PO003-1.1.1-01 „Подкрепа за създаване и
развитие на стартиращи иновативни предприятия”;
- Създаване и поддържане на рубрика „Жалби” на интернет страницата на ИАНМСП като
Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. Рубриката е създадена на
25.11.2009 година;
- Поддържане и актуализиране на интернет страницата на Междинното звено - www.ibsme.org,
включително изграждане на връзка между интернет страниците на МЗ и УО –
www.opcompetitiveness.bg.
ИАНМСП като Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. предоставя информация на
специализираната си интернет страница – www.ibsme.org относно следното:
- Напредъка по изпълнението на Оперативната програма;
- Списък на бенефициентите, одобрени за финансиране по операции на Оперативна програма
„Конкурентоспособност” (в изпълнение на член 4, параграф 2, подточка б) от Регламент (ЕО)
1828/2006, касаеща условията и реда за действията за информация и публичност, посочени в член
7, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕО) 1828/2006 на Комисията);
- Приоритети;
- Целеви групи;
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-

Критерии за избор;
Бюджет; Размер на публичните средства за всяка операция/процедура;
Насоки за кандидатстване и пълен пакет от документи; апликационни форми, инструкции за
кандидатстване;
Правила за подбор. Резултати от работата на оценителната комисия;
Адреси за контакти на МЗ и индикации къде би могло да се придобие повече информация (и
препратки към други интернет страници);
Информация за общ брой подадени проекто-предложения и брой одобрени такива;
Рубрика за дискусии, сесии по „Въпроси и отговори” по всяка конкретна отворена за набиране
на проектни предложения процедура по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма;
По време на изпълнението: напредъка, постиженията, най-добрите практики;
Нередности;
Жалби;
Актуални новини и предстоящи информационни събития;
Създаване и актуализиране на база - данни с информация за потенциални бенефициенти,
партньорската мрежа от организации в подкрепа на бизнеса, както и медии, които отразяват
дейностите и резултатите, постигнати при изпълнението на ОП „Конкурентоспособност”.

Добра практика:
В края на месец август 2009 г. в сградата на ИАНМСП (в кв. „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 13) е
обособена приемна зала с цел подобряване и улесняване на достъпа на кандидатите и
бенефициентите на помощта по операциите на Приоритетни оси 1 и 2 на ОП
“Конкурентоспособност” до информация за програмата, като е създаден и се поддържа регистър за
посещенията и проведените срещи с представители на Междинното звено.
Съгласно регистъра на посещенията за отчетния период в ИАНМСП са проведени общо 665
/шестотин шестедесет и пет/ работни срещи с представители на бизнеса с цел предоставяне на
информация, разяснения и становища относно процедурите по Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика " 2007-2013 г., както следва:
- Експерти от ИАНМСП - Главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации”, са организирали и
провели 232 /двеста тридесет и две/ работни срещи в София, в централата на Главна дирекция
„Конкурентоспособност и иновации” с представители на фирми - бенефициенти на Оперативна
програма „Конкурентоспособност”, потенциални бенефициенти и техни представители в периода
15.09-31.12.2009 г.
- В териториалните звена на Главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации” са проведени
433 /четиристотин тридесет и три/ работни срещи общо за предоставяне на информация,
становища и разяснения на бенефициенти на Оперативна програма „Конкурентоспособност”,
потенциални бенефициенти и техни представители в периода 15.09 - 31.12.2009 г.
Участие на служители на Междинното звено в информационни семинари, срещи и други
мероприятия за популяризиране на възможностите за финансиране по процедури за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Конкурентоспособност”
През 2009 г. експерти на Междинното звено са взели участие в 12 /дванадесет/ информационни
събития, конференции и семинари, организирани от партньорската мрежа от организации в подкрепа
на бизнеса, за разясняване на Оперативна програма „Конкурентоспособност” и Индикативната
годишна работна програма за 2009 г.
Експерти на МЗ са участвали в следните информационни събития за представяне на оперативната
програма:
- Семинар на тема „Финансиране на малки и средни предприятия”, организиран от Съюз за стопанска
инициатива /ССИ/ за представяне на възможностите за финансиране по Оперативна програма
„Конкурентоспособност”. Семинарът е организиран по проект, изпълняван съвместно от ССИ и
Националната занаятчийска камара /НЗК/. Целта на проекта е да направи всеобщо достояние
общностното право на ЕС и да повиши информираността на малките и средните предприятия и
занаятчиите в България. Семинарът е проведен на 20 февруари 2009 г. в град Шумен, като всички
участници в него са представители на микро, малки и средни предприятия - потенциални
бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ, предоставяна по процедурите в рамките на
Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”. Участниците в семинара са представители на
120

предприятия, осъществяващи дейност на територията на област Шумен, Североизточен район на
планиране – община Шумен, община Нови пазар, община Каспичан и др.
- Презентация на ОП „Конкурентоспособност” относно предстоящите процедури за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ съгласно Индикативната годишна работна програма за 2009 г.,
утвърдена от Управляващия орган, по време на среща с представители на малки и средни
предприятия в гр. Габрово. Срещата е проведена на 10 март 2009 г. в гр. Габрово. В срещата участват
около 15 представители на микро, малки, средни и големи предприятия от община Габрово –
потенциални кандидати по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”.
- Представяне на ОП „Конкурентоспособност” по време на 11-то заседание на Управителния съвет на
Балкански регионален център за насърчаване на търговията, проведено на 11 март 2009 г. в гр.
София.
- Участие на експерти на Междинното звено в среща с представители на Агенцията за насърчаване на
предприемачеството и Министерство на икономиката и енергетиката на Република Македония за
представяне на ОП „Конкурентоспособност” и функциите на ИАНМСП като Междинно звено.
Срещата е проведена на 16 март 2009 г. в гр. София. В срещата участват 7 (седем) представители на
Агенцията за насърчаване на предприемачеството и Министерството на икономиката и енергетиката
на Република Македония.
- Участие във Форум за България, проведен на 26 май 2009 г. в гр. Виена по инициатива на
Федералната икономическа камара на Австрия. Основна цел на Форума бе представяне на
възможностите за инвестиции в страната, както и представяне на областите Варна и Хасково.
Съорганизатори на събитието са Посолството на Република България в Австрия, както и Службата по
търговско-икономическите въпроси /СТИВ/. Целта на участието е изнасяне на презентация на тема:
„Европейски програми за подпомагане в България. Оперативна програма Конкурентоспособност”.
Във Форума участват представители на местните власти както и представители на малки и средни
предприятия от областите Варна и Хасково (20 участници), както и представители на австрийски
предприятия, която проявяват интерес към разширяване на дейността си в България.
- Участие в среща, организирана от Бизнес клуб по иновации и проведена на 3 и 4 юли 2009 г. в гр.
Асеновград. На срещата са представени възможностите за финансиране по ОП
„Конкурентоспособност”, както и предстоящите процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ съгласно Индикативната годишна работна програма за 2009 г., утвърдена от
Управляващия орган. Броят на участниците в проведената информационна среща е 30 представители
на микро, малки, средни и големи предприятия, разположени на територията на област Пловдив,
Южен централен район на планиране.
- Участие с презентация относно възможностите за финансиране на проекти в областта на
иновациите по Приоритетна ос 1 на ОП „Конкурентоспособност” по време на кръгла маса,
организирана от Министерство на образованието, младежта и науката на 27 ноември 2007 г. в гр.
София. Кръглата маса е на тема: „Изграждане на Програмата за иновации и изследвания на България
в контекста на Европейския акт за иновации”. В кръглата маса участват общо 20 представители на
български висши училища и научно-изследователски организации – потенциални бенефициенти по
процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на Приоритетна ос 1
„Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности” на ОП
„Конкурентоспособност”.
- Участие с презентация относно условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти
BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове” във Форум, организиран и
проведен от Община Пловдив на 17 ноември 2009 г. На срещата присъстват представители на
Община Пловдив, малки и средни предприятия от региона, представители на Българска академия на
науките, научни организации, изследователски институти – потенциални участници в обединение,
иницицирано от Община Пловдив във връзка с подготвяния проект на общината по процедура
BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”. По време на форума е
предствена инициативата на Община Пловдив за създаване на Технологичен парк на територията на
общината.
Служители на Междинното звено от териториалното звено в гр. Варна са взели участие в следните
регионални инициативи:
Участие в предаването „Час по икономика” на Радио Фокус - Варна, 14.02.2009 г.
Участие в конференция, организирана от Федерация на научно-техническите съюзи и Съюз на
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изобретателите в България; изнасяне на доклад на тема: „Финансиране на иновациите по
Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Конкурентоспособност”, 11-12.06.2009 г., гр.Несебър
Организиране и провеждане на посещение с учебна цел на студенти от Варненски Свободен
Университет "Черноризец Храбър" за разясняване на Оперативна програма „Конкурентоспособност ”
под надслов “ИАНМСП отваря врати за студенти във Варна”, 11.12.2009 г.
7.2. Условията и редът за действията за информация и публичност, посочени в член 7,
параграф 2, буква г) на Регламент 1828/2006 включително, когато е приложимо, адреса на
електронната поща, където са налични данните:
Електронните адреси, където се публикуват списъците с бенефициенти и размера на публичните
средства, отпуснати по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Конкурентоспособност” на Интернет страниците на Управляващия орган и
Междинното звено на оперативната програма http://www.opcompetitiveness.bg, http://ibsme.org и на
единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС в България www.eufunds.bg.
7.3. Съдържание на важните изменения, внесени в Комуникационния план
През 2009 г. Комуникационният план на ОПК не е изменян.

Одит на оценка на съответствието на Управляващия орган и на
Междинното звено
С ПМС № 305/11.12.2008 г., в сила от 01.01.2009 г. дирекция „Одит на средствата от ЕС" в
Министерство на финансите се преобразува в Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС" към
министъра на финансите с цел укрепване на административния капацитет и независимостта на
одитния орган за постигане на засилен контрол върху законността, редовността и допустимостта на
разходите със средства на ЕС. В изпълнение на функциите си на орган, отговорен за извършване на
оценката за съответствие на системите за управление и контрол по смисъла на член 71 от Регламент
1083/2006 и член 25 от Регламент 1828/2006, както и на одитен орган по Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз, Изпълнителната агенция „Одит на средствата от ЕС"
осъществява специфични одитни дейности, по смисъла на глава Пета от Закона за вътрешния одит в
публичния сектор с цел удостоверяване, че системите за финансово управление и контрол на
средствата от ЕС са адекватни и функционират ефективно и ефикасно, и че финансовите интереси на
Европейската общност са надлежно защитени.
През 2009 г. ИА ОСЕС извърши одит 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., както следва:
 Оценка на надеждността на наличните системи за счетоводство, мониторинг и
финансова отчетност в компютъризирана форма в органите за управление и контрол в
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, УО и в Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, МЗ на ОП
„Конкурентоспособност”. Одитът беше извършен от одиторски екип от ИА ОСЕС и
„Делойт одит” ООД в периода 15.05.2009 г.-19.06.2009 г. Голяма част от направените
констатации в доклада на „Делойт одит” ООД не бяха в компетенциите на ОП
„Конкурентоспособност”. Те бяха категоризирани с „висока степен” на приоритет и
бяха свързани с ИСУН (информационната система за управление и наблюдение на
средствата от ЕС).
 Системен одит в УО и МЗ на ОП „Конкурентоспособност”, в изпълнение на заповед
№ ОС-3-57/20.03.2009 г.(изм.със заповеди № ОС-3-86/15.05.2009 г, № ОС-ОД24/30.06.2009 г. и № ОС-ОД-30/31.07.2009 г. на изпълнителния директор на ИА
ОСЕС. Одитът е първият системен и беше извършен от съвместен екип на ИА ОСЕС
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и KPMG, като обхващаше периода от одобрението на ОПК 27.09.2007 г. до 08.06.2009
г. Общата цел на одита бе да се оцени ефективното функциониране на изградената
система за управление и контрол на ОП „Конкурентоспособност” на УО в МИЕТ и на
Междинното звено – ИАНМСП, в съответствие с критериите за оценка , дефинирани
в Регламент (ЕК) 1083/2006 и Регламент (ЕК) 1828/2006. Първият доклад за оценка на
съответствието на СУК е изпратен на ЕК от ИА ОСЕС на 26.09.2008 г. След получен
отказ от ЕК с писмо от 13.11.2008 г. бяха направени промени в СУК на ОПК и бе
извършен нов одит. Към момента на провеждане на системния одит, е бил представен
на ЕК втори доклад за оценка на съответствието, която с писмо от ЕК от 13.08.2009 г.
е отхвърлена. Установените слабости в СУК са взети под внимание от УО във връзка
с актуализацията на оценката на съответствието.
В доклада са представени резултатите от оценката за функционирането на седемте ключови
изисквания, които имат за цел да гарантират разходите, финансирани по ОПК от гледна точка
на тяхната законност, коректност и действителност на операциите, както следва:
 Ясно дефиниране, разпределение и разделение на функциите между и в рамките на
УО и МЗ;
 Процедури за избор на операции, документиране и съхранение на документацията;
 Адекватна информираност и стратегия за предоставяне на насоки на бенефициентите;
 Верифициране на операции (административни проверки и проверки на място) от УО и
МЗ, документирането на проверките и съхранение на документацията;
 Адекватна одитна следа;
 Надеждност на системите за счетоводство, мониторинг и докладване в
компютъризирана форма;
 Превантивни и коригиращи действия за отстраняване на грешки и изпълняване на
препоръки, дадени от Одитния орган и др. одитиращи органи.
Формулирани бяха 8 констатации, като съществените и второстепенните са свързани с
пропуски и слабости във функционирането на „Процедури за избор на проекти” и „Адекватна
одитна следа”, а несъществените констатации са свързани основно с пропуски при попълване
на реквизити в контролни листа за проверка и оценяване на постъпили проектопредложения,
свързани с оперативната програма.
Направените констатации в доклада бяха отразени в изготвения от УО План за действие, като
бяха набелязани мерките, които следва да бъдат предприети, срока за тяхното изпълнение и
отговорните лица. Всяка една от направените препоръки е изпълнена.
Становището и доклада за оценка на съответствието на УО на ОП „Конкурентоспособност”
са представени от ИА ОСЕС на Европейската комисия посредством системата SFS 2007 на
17.12.2009 г.
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