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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

АД  Акционерно дружество 

АХУ Агенция за хората с увреждания  

БАИ Българска агенция за инвестиции 

БВП Брутен вътрешен продукт 

БИМ Български институт по метрология  

БИС Български институт по стандартизация  

БНБ Българска народна банка 

ДАМТН Държавна агенция за метрология и технологичен надзор  

ДВ Държавен вестник  

ДСЦ Дружество със специална цел  

ДО Договарящ орган 

ЕК Европейска комисия 

ЕИФ Европейски инвестиционен фонд  

ЕО Европейска общност 

ЕС Европейски съюз 

ЕСФ Европейски социален фонд  

ЕФРР Европейски фонд за регионално развитие 

ЗОП  Закон за обществените поръчки 

ЗИД  Закон за изменение и допълнение  

ЗЮЛНЦ  Закон за юридическите лица с нестопанска цел  

ИА „БСА“ Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ 

ИАНМСП 
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и  
средните предприятия  

ИСУН 
Информационна система за управление и наблюдение на 

средствата от  Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в 

Република България  

ИТ Информационни технологии 

КИД Код на икономическата дейност 

КН Комитет за наблюдение 

КП Комуникационен план  

КФ Кохезионен фонд  

МЗ Междинно звено 

МИЕТ Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 

МОМН Министерство на образованието, младежта и науката 

МТСП Министерство на труда и социалната политика 

МЗХ Министерство на земеделието и храните  

МС Министерски съвет 
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МСП Малки и средни предприятия 

МСН Месечни срещи за наблюдение  

МФ  Министерство на финансите  

НИРД Научноизследователска и развойна дейност 

ЦКЗ  Централно координационно звено  

НПО Неправителствена организация  

НПР Национална програма за реформи  

НСИ Национален статистически институт 

НСРР Национална стратегическа референтна рамка  

ИА „ОСЕС“ Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ 

ОП Оперативна програма 

ОО Одитен  орган 

ООД  Дружество с ограничена отговорност  

ОП РЧР Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  

ОП РР Оперативна програма „Регионално развитие” 

ОПК Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007-2013 

ПМС Постановление на Министерския съвет 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

СП  Счетоводство и плащания  

СМР Строително-монтажни работи 

СУ Система за управление  

СУК Система за управление и контрол на ОПК 

СФ Структурни фондове  

УО Управляващ орган 

ХФ Холдингов фонд  
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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 

количествено измерим показател и по-специално за основните показатели  

 Индикатори за същност (контекст) 

Източник на данните 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 Евростат, като в публикуваната на интернет 

страницата на Евростат информация все още няма данни за стойностите на показател 2 за 

2010 г. и показател 4 за 2010 г. Източник на данните за показател 3 „Експорт/БВП” и 
показател 5 „Обем чуждестранни инвестиции като % от БВП” за 2007, 2008, 2009 и 2010 г. е 

публикуваната официална статистика на Българска народна банка (БНБ) и Националния 

статистически институт (НСИ). Непредставените в настоящия доклад данни ще бъдат 

представени в Годишния доклад за 2011 г.  

Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Показател 1: 

БВП на глава от 

населението в 

ППС 

(ЕС25 =100) 
Определение: 

според 

Евростат 

           

Постигнати 

резултати1 

 
40.0% 

 

 
44.0% 

 

44.0% 43.0%      43.0 % 

Цел2 -      51.2 %  52.0 % 52.0% 

Изходно 

положение3 
32.1%          

Поаказател 2: 

Разходи за НИРД 

като % от БВП 

Определение: 

според Евростат 

Постигнат 

резултат 

0.45% 

 

0.47% 

 

0.53% 

 

Данни за 

показателя не 

са налични 

     0.53 % 

Цел -      1.15 %  1.20 % 1.20 % 

Изходно 
положение 

0.51%          

Показател 3: 
Експорт/ БВП 

Определение: 

според Евростат 

Постигнат 

резултат 
63.4% 44.6 % 33.39 % 43.11 %      43.11 % 

Цел -      89.77%  91.0 % 91.0 % 

Изходно 
положение 

60.8%          

Показател 4: 

Енергийна 

интензивност на 

икономиката 

(кгое за 1 000 

евро) 

Определение: 

според Евростат 

Постигнат 
резултат 

1011,74 944,16 842.54 
Данни за 

показателя не 

са налични 

     944,16 

Цел -      1250.00  1150.00 1150.00 

Изходно 
положение 

1628.16          

Показател 5: 

Обем 

чуждестранни 

инвестиции като 

% от БВП 

Определение: 

според Евростат 

Постигнат 

резултат 
29.42 % 

18.87 

% 
9.37 % 3.77 %      3.77 % 

Цел -      32.8 %  34.5 % 34.5 % 

Изходно 
положение 

26.2%           

 
                                                             
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. 
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. 
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 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 безвъзмездна финансова 

помощ по операциите по приоритетни оси 1 и 2 на ОП “Конкурентоспособност”, по които към 
31.12.2010 г. са извършени окончателни плащания от страна на Междинното звено. От 

началото на изпълнение на процедурите до 31.12.2010 г. са извършени окончателни плащания 

по 162 договора, в размер на 16 730 769,70 лева /8 554 437,93 евро/, които са разпределени по 

пет процедури от общо седем в изпълнение, както следва:  

• Процедура 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на 

предприятията” – 39 броя договори, по които към 31.12.2010 г. са извършени окончателни 

плащания; 

• Процедура BG161PO003-2.1.04 “Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия” – 4 броя договори, по които към 31.12.2010 г. са извършени окончателни 
плащания; 

• Процедура BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия" – 2 
броя договори, по които към 31.12.2010 г. са извършени окончателни плащания; 

• Процедура 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати 

стандарти” – 116 броя договори, по които към 31.12.2010 г. са извършени окончателни 
плащания; 

• Процедура BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти” – 1 брой 
договор, по които към 31.12.2010 г. са извършени окончателни плащания; 

През отчетния период са извършени окончателни плащания по 151 договора с размер на 
безвъзмездната финансова помощ 15 169 406,58 лева /7 756 113,40 евро/.  Подробна 

информация за напредъка по отделните процедури е изложена в т. 3 „Изпълнение по 

приоритети ”.  

 
Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Core indicator 

 

Показател 1 

Брой създадени 

работни места 

Определение: 

брутен брой 

създадени преки 
работни места, 

изчислени на пълен 
работен ден 

Постигн
ати 

резултат
и4 

0 0 

 

Общо: 19 
работни места, 

в т. ч. 7 за жени 
и 12 за мъже 

 

 

Общо: 624 
работни 

места, в т. ч. 
273 за жени и 

351 за мъже 

 

     

Общо: 624 

работни 
места, в т. ч. 

273 за жени 
и 351 за 

мъже 

 

Цел5 0   626   2 120  

Послед

ваща 
оценка 

2 120 

 

Изходно 

положен
ие6 

0          

Показател 2 

Core indicator 

 

Постигн
ати 

резултат
и 

0 0 0 0      0 

                                                             
4  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. 
5 Целта може да бъде посочвана за всяка година или за целия програмен период.  
6 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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Брой НИРД 
проекти 

Определение: брой 
проекти за 

разработване и 

комерсиализация на 
иновативни 

продукти/процеси/у
слуги 

Цел 0   85   275  
Послед

ваща 

оценка 

275 

Изходно 

положен
ие 

0          

Показател 3 

Core indicator 

 

Брой проекти за 

сътрудничество 
предприятия – 

изследователски 
институции 

Определение: брой 
съвместни НИРД 

проекти между 
предприятия –

изследователски 

институции 

Постигн

ати 
резулта

ти 

0 0 0 0      0 

Цел 0   30   110  

Послед

ваща 
оценка 

110 

Изходно 

положен
ие 

0          

Показател 4 

Core indicator 

 

Брой създадени 

НИРД работни 
места  

Определение: 
брутен брой 

създадени преки 

работни места за 
изследователи, 

изчислени на пълен/ 
непълен работен 

ден 

Постигн

ати 
резулта

ти 

0 0 0 0      0 

Цел 0   80   300  

Послед

ваща 

оценка 

300 

Изходно 

положен

ие 

0         0 

Показател 5  

 

Брой 

инвестиционни 
проекти 

Определение: 
брой подкрепени 

проекти 

Постигн
ати 

резулта
ти 

0 0 

 

8 броя, в т.ч.: 
6 малки 

предприятия и  

2 средни 
предприятия  

 

45 броя, в 

т.ч.:   

3 микро 
предприятия, 

29 малки 
предприятия, 

11 средни 
предприятия  

и  
 2 големи 

предприятия 

 

     45 

Цел 0   300   1 100   1 100 

Изходно 
положен

ие 

194          

                                                             
 Индикатор 5 „Брой инвестиционни проекти” не е идентифициран и не подлежи на отчитане като core indicator, защото 

отчита всички подкрепени по програмата предприятия, т.е. както МСП, така и големи предприятия.   



 10 

Показател 6 

Core indicator 

 

Създадени 
инвестиции (млн. 

евро) 
Определение: 

брутни инвестиции, 

направени от 
подкрепените 

предприятия 
 

Постигн

ати 
резулта

ти 

0 0 

0.728 357,35 

евро7 – общо в 
подкрепените 

предприятия в 

т.ч: 

 

0.326 631,46 
евро – 

създадени 

инвестиции в 
малки 

предприятия 
 

0.401 725,89 
евро – 

създадени 
инвестиции в 

средни 

предприятия 

6 411 577,88 
евро8 – общо 

в 
подкрепените 

предприятия 
в т.ч: 

432 574,65 

създадени 
инвестиции в 

микро 
предприятия 

 
3 127 930,62 

евро – 

създадени 
инвестиции в 

малки 
предприятия 

 
  

2 404 492,71 
евро – 

създадени 

инвестиции в 
средни 

предприятия 
 

446 579,90 
евро – 

създадени 

инвестиции в 
големи 

предприятия 
 

     
6 411 577,88    

Евро 

Цел 0   200 млн.евро   
570 

млн.е

вро 

 
Послед

ваща 

оценка 

570 
млн.евро 

Изходно 
положен

ие 

0          

Показател 7 

Core indicator 

 

Брой проекти за 

подобряване на 
ИКТ в 

предприятията  

Постигн

ати 

резулта
ти 

0 0 0 

65 броя, в 

т.ч.:   
9 микро 

предприятия, 
34 малки 

предприятия, 

20 средни 
предприятия  

и  
2 големи 

предприятия 
 

     65 

Цел 0   9   33  

Послед

ваща 
оценка 

33 

Изходно 
положен

ие 

32          

                                                             
7 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” – 728 357,35 евро (1 424 521,31 

лева). 
8 Създадени инвестиции със средства, изплатени под формата на безвъзмездна финансова помощ с натрупване от 2009 г. 

общо 45 броя договори по процедури: 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на предприятията” – 

4 902 183,34 евро (9 587 690,18 лева), BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” – 

1062814,64 евро (2 078 652,87 лева) и BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия” – 446 579,90 
евро (873 420,96 лева). 
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Показател 8 

Core indicator 

 

Брой проекти за 
възобновяеми 

енергийни 
източници. 

Постигн
ати 

резулта
ти 

0 0 0 0      0 

Цел 0   75   310  

Послед

ваща 
оценка 

310 

Изходно 
положен

ие 

0          

Показател 9 

Core indicator 

 

Допълнителен 

капацитет за 

производство на 
възобновяема 

енергия 
Определение: 

произведена от ВЕИ 
енергия за нуждите 

на предприятията 

Постигн

ати 

резулта
ти 

0 0 0 0      0 

Цел 0   
21 

GwH 
  

36 

GwH 
 

Послед
ваща 

оценка 

36 

GwH 

Изходно 
положен

ие 

20 

Gw

H 
(ене

ргия 
от 

вятъ
р за 

2006 
г.) 

         

Показател 10 

Core indicator 

 

Брой проекти в 

подкрепа на 
бизнеса, 

предприемачество
то и новите 

технологии 
Определение: 

проекти за 

подобряване на 
бизнес средата, за 

улесняване/ 
повишаване броя на 

стартиращите 
фирми, за 

въвеждане на нови 

технологии 

Постигн

ати 
резулта

ти 

0 0 11 162      162 

Цел 0   553   2 219   2 219 

Изходно 
положен

ие 

0          

 

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.   

 

Източник на информация за индикаторите, посочени в таблицата по-горе, са: 

- Подадените от бенефициентите финални технически отчети по процедурите в рамките на 

Приоритетна ос 2 на ОП “Конкурентоспособност”; 

- Предствените от бенефициентите в края на 2010 г. допълнителни справки, съдържащи 

информация за индикаторите за резултатите от изпълнението на приключилите проекти. 

В таблицата не са отчетени данни за Показател 2 „Брой НИРД проекти”, Показател 3 „Брой 

проекти за сътрудничество предприятия – изследователски институции”, Показател 4 „Брой 

създадени НИРД работни места”, Показател 8 „Брой проекти за възобновяеми енергийни 
източници” и Показател 9 „Допълнителен капацитет за производство на възобновяема 

енергия”, тъй като към 31.12.2010 г. не са обявени процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по област на въздействие 2.3. „Въвеждане на 

енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници” по 
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приоритетна ос 2 на ОП “Конкурентоспособност” и в края на отчетния период няма 
реализирани НИРД проекти с извършени окончателни плащания от страна на Междинното 

звено.  

Информацията за процедури, по които към 31.12.2010 г. Междинното звено все още не е 

извършило окончателни плащания по всички договори и съответно данните за индикаторите, 

измерващи постигането на резултатите от изпълнението на приключилите проекти, ще бъдат 

отчетени в Годишния доклад за 2011 г., включва: 
 

-     По процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на 

стартиращи иновативни предприятия” са сключени общо 24 договора, от които: 17 

договора са в етап на изпълнение, 7 договора са приключили изпълнение към 
31.12.2010 г. (от които са подадени от страна на бенефициентите 4 финални отчети). 

През първото полугодие на 2011 г. предстои да бъдат извършени проверки на 

подадените финални отчети;  

- По процедура BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за внедряване в производството на 

иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”, в етап на 

изпълнение са 8 договора, няма подадени отчети; 

- По процедура 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати 

стандарти”, към 31.12.2010 са подадени общо 129 финални отчета (128 отчета през 
2009 г. и 1 отчет през 2010 г.), от тях по 116 отчета са извършени окончателни 

плащания; в процес на проверка в края на отчетния период са 13 финални отчета, по 

които проверките ще приключат в началото на 2011 г.;   

- По процедура2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация в 

предприятията”, към 31.12.2010 г. са подадени общо 49 финални отчета (45 отчета 

през 2009 г. и 4 отчета през 2010 г.), от тях по 39 отчета са извършени окончателни 
плащания; по един отчет е прекратен договора; по 9 финални отчета не са 

преключили проверките (5 финални отчета са в процес на разглеждане, 3 финални 

отчета са в процес на разследване от прокуратурата и 1 финален отчет е със сигнал за 

нередност). По тях проверките ще приключат в началото на 2011 г.;   

- По процедураBG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти”, 

от общо 140 действащи договора в края на отчетния период, към 31.12.2010 г. са 
подадени 98 финални отчета. В началото на 2011 г. предстои да приключат 

проверките по станалите 97 финални отчета;  

- По процедураBG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия” към 31.12.2010 г. са подадени финални отчети от страна на 

бенефициентите по 58 договора, от тях 1 отчет е подаден през 2009 г. и 57 отчета са 

подадени през 2010 г. Към края на отчетния период са извършени окончателни 
плащания по 4 финални отчета. В началото на 2011 г. предстои да бъде извършени 

или да приключат проверки по 54 финални отчета;  

- По процедураBG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия 

” към 31.12.2010 г. са подадени финални отчети от бенефициентите по 9 договора 

(всички са подадени през 2010 г.) Към края на отчетния период са извършени 

окончателни плащания по 2 финални отчета. В началото на 2011 г. предстои да бъде 
извършени и/или да приключат проверки по 7 финални отчета.  

В началото на 2011 г. предстои да приключат проверките по общо 184 финални отчета 
(подадени през 2010 г.) по приоритетни оси 1 и 2 на ОП “Конкурентоспособност”, като 

данни за индикаторите, измерващи постигането на резултатите от изпълнението на 

приключилите проекти, ще бъдат представени в Годишния доклад за 2011 г.  
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 Индикатори за въздействие  

Източник на данните за 2007, 2008 и 2009 г. за Показател „Продуктивност на труда” е Евростат, 

а данните за 2010 г. все още не са налични. Данните за 2008 г., 2009 г. и 2010 г. за показател 

„Принос на МСП в БВП” все още не са публикувани на интернет страницата на НСИ. 

Непредставените в настоящия доклад данни ще бъдат представени в Годишния доклад за 2011 

г.  

 

 

Индикатори  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Продуктивността на 

труда 

(EС25=100) 

Определение: 

количество произведена 

продукция на единица 
труд. 

Постигн

ат 
резултат 

37.3 % 39,3 % 40.0 % 

Данните 

не са 
налични 

     40.0% 

Цел 36,4% 37,8% 39,2% 40,8% 
42,4
% 

44% 45,6%   45,6% 

Изходно 
положен

ие 

34,1 %          

Принос на МСП в БВП 
Определение:  

% на МСП като дял в 

БВП от частните фирми 

Постигн
ат 

резултат 

23.41% 
Данните 

не са 

налични 

Данните 
не са 

налични 

Данните 
не са 

налични 

     
23.41

% 

Цел 23,2% 25,7% 27,3% 28,5% 
29,6

% 
30,1% 32,3%   32.3% 

Изходно 
положен

ие 

2004 – 

22,2% 
         



 14 

 

 

 

2.1.2. Финансова информация (всички финансови данни се изразяват в евро)  Приоритетни 

оси по източник на финансиране (евро)  

 

 
 

 

 

Общо 
финансиране по 

оперативната 

програма (от 
Съюза и от 

държавите-
членки)   

Основа за 
изчисляване на 

вноските от 

Съюза 
(публични или 

общи разходи)  

Обща сума на 
сертифицираните 

допустими 

разходи, платени 
от бенефициерите 

(1) 

Съответстващо 
публично участие 

(1)  

Коефициент 
на изпълнение 

в проценти 

 

а b c d 

e=c/a за общите 
разходи или е = 

d/a за 

публичните 
разходи 

Приоритетна ос 1 
Посочете фонд: 

- от които разходи по линия на 
ЕСФ (2) 

- от които разходи по линия на 

ЕФРР (2) 

- разходи за регионите, които 

не се ползват от преходно 
подпомагане (3) 

- разходи за регионите, които 
се ползват от преходно 

подпомагане (3) 

246 500 000 EUR 
 

 
 

 

не се прилага 

 
 

 
 

Публично 

участие 

 
 

 
 

0.00 EUR 

 
 

 
 

0.00 EUR 

0.00 % 
 

 
 

 

не се прилага 

Приоритетна ос 2 
- от които разходи по линия на 

ЕСФ  
- от които разходи по линия на 

ЕФРР  

- разходи за регионите, които 

не се ползват от преходно 
подпомагане  

- разходи за регионите, които 

се ползват от преходно 
подпомагане  

593 837 780 EUR 
 

 
 

не се прилага 

 
 

 
Публично 

участие 

 
 

 
2 175 440.32 EUR 

 
 

 
995 936.19 EUR 

0.17 % 
 

 
 

не се прилага 

Приоритетна ос 3 
- от които разходи по линия на 

ЕСФ  
- от които разходи по линия на 

ЕФРР  

- разходи за регионите, които 
не се ползват от преходно 

подпомагане  
- разходи за регионите, които 

се ползват от преходно 
подпомагане 

200 000 000 EUR 
 

 
 

не се прилага 

 
 

 
Публично 

участие 

 
 

 
199 003 052.46 EUR 

 
 

 
199 003 052.46 EUR 

99.50 % 
 

 
 

не се прилага 

Приоритетна ос 4 
- от които разходи по линия на 

ЕСФ  

- от които разходи по линия на 
ЕФРР  

- разходи за регионите, които 
не се ползват от преходно 

подпомагане  
- разходи за регионите, които 

се ползват от преходно 

подпомагане 

87 011 870 EUR 
 

 

 

не се прилага 

 
 

 

Публично 
участие 

 
 

 

0.00 EUR 

 
 

 

0.00 EUR 

0.00 % 
 

 

 

не се прилага 

Приоритетна ос 5 

- от които разходи по линия на 
ЕСФ  

- от които разходи по линия на 
ЕФРР  

- разходи за регионите, които 

34 865 901 EUR 

 
 

 

не се прилага 

 

 
 

Публично 
участие 

 

 
 

1 300 276.13 EUR 

 

 
 

1 300 276.13 EUR 

3.73 % 

 
 

 

не се прилага 
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не се ползват от преходно 
подпомагане  

- разходи за регионите, които 

се ползват от преходно 
подпомагане 

Общ сбор  1 162 215 551 EUR  202 478 768.91 EUR 201 299 264.78 EUR       17.32 % 

 

 

 
1 Изразени кумулативно цифри. 
2 Това поле се попълва само при окончателния доклад за изпълнението, когато оперативната програма е съфинансирана от 

ЕФРР или ЕСФ и когато е използвана възможността по член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) №1083/2006..  
3 Това полe се попълва само при окончателния доклад за изпълнението, когато оперативната програма включва подкрепа за 

регионите, които се ползват от преходно подпомагане и регионите, които не се ползват от такова.  За оперативни програми, 
по които е налице участие на ЕФРР като специално отпуснати средства за най-отдалечени региони: разбивка на разходите 

на оперативни разходи и на инвестиции в инфраструктура. 
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2.1. 3. Информация за разбивка на усвояването на фондовете 

- Информация в съответствие с разпоредбите на част В от приложение II от Регламент 

1828/2006. 
 

 

Цел

Приорите

тна тема

Форма на 

финанси

ране

Територи

я

Икономиче

ска 

дейност

Местопол

ожение

Отпусната 

вноска от 

Общността 

(с 

натрупване)

CON 04 01 00 06 BG 6 213 210.59

CON 04 01 00 13 BG 1 728 030.40

CON 05 01 00 17 BG 11 906 646.41

CON 05 02 00 00 BG 55 377 500.00

CON 07 01 00 06 BG 593 229.34

CON 07 01 00 13 BG 50 325.79

CON 07 01 00 22 BG 2 578 989.89

CON 08 01 00 03 BG 5 874 662.33

CON 08 01 00 04 BG 1 495 001.66

CON 08 01 00 06 BG 55 792 607.46

CON 08 01 00 07 BG 2 172 880.58

CON 08 01 00 09 BG 486 072.11

CON 08 01 00 12 BG 5 634 464.97

CON 08 01 00 22 BG 4 857 850.26

CON 09 01 00 03 BG 113 498.90

CON 09 01 00 04 BG 187 293.33

CON 09 01 00 06 BG 1 781 849.22

CON 09 01 00 09 BG 18 272.85

CON 09 01 00 11 BG 43 295.33

CON 09 01 00 12 BG 234 794.71

CON 09 01 00 13 BG 215 262.95

CON 09 01 00 14 BG 29 303.43

CON 09 01 00 16 BG 76 381.38

CON 09 01 00 22 BG 1 187 773.86

CON 09 03 00 00 BG 85 000 000.00

CON 64 02 00 00 BG 28 772 500.00

CON 81 01 00 17 BG 20 205 332.01

CON 85 01 00 17 BG 9 039 770.66

CON 86 01 00 17 BG 8 965 076.97  
 

2.1.4. Предоставяна подкрепа по целеви групи   

 

- За оперативни програми, съфинансирани от ЕСФ: информация за целеви групи в 
съответствие с Приложение XXIII. 

 

Неприложимо 

 
- 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: Иновативни малки и средни предприятия, регистрирани 
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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 през 2010 г. се предоставя по следните процедури за безвъзмездна финансова помощ:  

 Процедура 2007BG161PO003-1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на 
стартиращи иновативни предприятия”, която 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. 

 Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия 

чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”, която включва:   

- Подкрепа за създаването и развитието на необходимия производствен капацитет за 

внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и услуги; 

- Подкрепа за предоставяне на 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 от предприятията, намиращи се в 

начална фаза на развитие. 

 Процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи 

предприятия”, обявена за обществено обсъждане през 2010 г., която 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. 
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Микро, малки и средни предприятия  

Определение на целевата група: Малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3 и чл. 4 

от Закона за МСП.  

През 2010 г. подкрепа за малки и средни предприятия, освен по посочените по-горе три 
процедури за стартиращи иновативни предприятия, се предоставя и по следните процедури 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  

 Процедура BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за внедряване в производството на 

иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”, която 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.  

 Процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни 

продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”, която включва:  

- Подкрепа за създаването и развитието на необходимия производствен капацитет за 

внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на 

иновативни услуги, резултат от собствена разработка на предприятията;  

- Подкрепа за осигуряване на достъп до професионални съвети, консултации и други 

услуги, пряко свързани с внедряването в производството на иновативни продукти, процеси 

и предоставяне на иновативни услуги, както и тяхната успешна пазарна реализация.  

 Процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси 

за технологичен трансфер”, обявена за обществено обсъждане през 2010 г., която включва: 

- Подкрепа за придобиване на инвестиционни проекти за изграждане на нови, както и за 

преустройство или разширяване на съществуващи офиси за технологичен трансфер, 
извършване на СМР, както и доставка на офис и специализирано оборудване за 

обезпечаване на дейността на подкрепените офиси за технологичен трансфер; 

- Подкрепа за административната и оперативна дейност, както и предоставяне на услуги на 

подкрепените офиси за технологичен трансфер. 

 Процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи 

технологични центрове”, обявена за обществено обсъждане през 2010 г., която включва: 

- Подкрепа за извършване на необходимите предварителни (предпроектни) проучвания, 

изработването на задания за проектиране и необходимата техническа документация във 

връзка с изграждането на технологични центрове, както и осигуряване на необходимото 

специализирано оборудване за обезпечаване на дейността им. 

 

Големи предприятия 

Определение на целевата група: Предприятия, притежаващи потенциал за развитие, които 

не отговарят на определението за МСП съгласно чл. 3 и чл. 4 от Закона за МСП. 

Освен по процедури BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи 
офиси за технологичен трансфер” и BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на 

съществуващи технологични центрове”, обявени за обществено обсъждане през 2010 г., 

подкрепа за големи предприятия, внедряващи собствени иновативни разработки, се 
предоставя по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG161PO003-

1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и 

предоставяне на иновативни услуги”, която включва: 
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- Подкрепа за създаването и развитието на необходимия производствен капацитет за 

внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на 
иновативни услуги, резултат от собствена разработка на предприятията;  

- Подкрепа за осигуряване на достъп до професионални съвети, консултации и други 
услуги, пряко свързани с внедряването в производството на иновативни продукти, процеси 

и предоставяне на иновативни услуги, както и тяхната успешна пазарна реализация.  

 

Обединения 

Определение на целевата група: 

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

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. Подкрепата включва:  

- 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. 

 Процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи 
технологични центрове”, обявена за обществено обсъждане през 2010 г.: обединения между 

български висши училища, Българска академия на науките и нейни постоянни научни звена, 

Селскостопанска академия и институти към нея, експериментални лаборатории или 

изследователски институти, научни организации, браншови и работодателски организации и 
юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите и по 

преценка на участниците в обединението-кандидат - общини и/или областни администрации. 

Кандидатите - нови или вече съществуващи технологични центрове, трябва да осъществяват 

дейност в една или повече от следните иновативни области: информационни технологии, еко 
и енергоспестяващи технологии, технологии, свързани със здравето.Подкрепата включва:  

- Подкрепа за създаване и/или разширяване на технологични центрове - извършване на 
предпроектни проучвания, изработване на задания за проектиране, изработване на 

техническа документация, извършване на ограничени СМР за преустройство на 

съществуващи сгради и/или помещения с цел обособяването им като технологични 

центрове, доставка и въвеждане в експлоатация на офис и специализирано оборудване; 

- Консултантски услуги - изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура, 

визуализация и одит на проекта.  

 Процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси 

за технологичен трансфер”, обявена за обществено обсъждане през 2010 г.: обединения от 
български висши училища, Българска академия на науките и нейни постоянни научни звена, 

Селскостопанска академия и институти към нея, експериментални лаборатории или 

изследователски институти, научни организации, юридически лица с нестопанска цел, 

регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, еднолични търговци 
или юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, 

общини и/или областни администрации. Подкрепата включва: 

- Подкрепа за придобиване на инвестиционни проекти за изграждане на нови, както и за 

преустройство или разширяване на съществуващи офиси за технологичен трансфер, 
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извършване на строително-монтажни работи, както и доставка на офис и специализирано 

оборудване за обезпечаване на дейността на подкрепените офиси за технологичен 
трансфер; 

- Подкрепа за административната и оперативна дейност, както и предоставяне на услуги на 
подкрепените офиси за технологичен трансфер. 

 

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 чл. 3 и чл. 4 

от Закона за МСП. 

 Процедура BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия”: МСП, които развиват основната си икономическа дейност в следните 

допустими сектори/раздели/кодове, съгласно Класификацията на икономическите дейности 
2008 (КИД 2008): 

 Сектор C - Преработвателна промишленост (с изключение на дейностите, попадащи в 
забранителните режими по Регламент № 800/2008 и Регламент № 1998/2006); 

 Сектор J – само код 62 „Дейности в областта на информационните технологии” и код 63 
„Информационни дейности”; 

 Сектор Е – само код 38 „Събиране и обезвреждане на отпадъци, рециклиране на 
материали”. 

Подкрепата включва: 

- Инвестиционна подкрепа за разширяване на дейността на предприятията и 
диверсификация на тяхната продукция чрез закупуване и въвеждане в експлоатация нови 

машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, както 
и дълготрайни нематериални активи; 

- Консултантски услуги, свързани с въвеждането на новите технологии, процеси, 
продукти/услуги в предприятието, в т.ч. разработване на бизнес и маркетингови стратегии, 

свързани с новите технологии, процеси, продукти/услуги, разходи по изготвяне на 

проектното предложение по настоящата процедура, визуализация и одит на проекта.  

 Процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия”: МСП, които развиват основната си икономическа дейност в следните 

допустими сектори/раздели/кодове, съгласно КИД 2008: 

 Сектор C „Преработваща промишленост” – кодове на основна икономическа дейност 
от разделите, определени от Евростат като високотехнологични и средно 

високотехнологични производства, както следва: 

- C20 „Производство на химични продукти”; 

- C21 „Производство на лекарствени вещества и продукти”; 

- C26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни  

и оптични продукти”; 

- C27 „Производство на електрически съоръжения”; 

- C28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение”; 

- C29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета”; 
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- C30 „Производство на превозни средства, без автомобили”. 

 Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
далекосъобщения” - кодове на основна икономическа дейност от разделите, определени 
от Евростат като високотехнологични услуги и други услуги, интензивно  базирани на 

знанието, както следва: 

- J58 „Издателска дейност”; 

- J59 „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и 

издаване на музика”; 

- J60 „Радио- и телевизионна дейност”; 

- J61 „Далекосъобщения”; 

- J62 „Дейности в областта на информационните технологии”;  

- J63 „Информационни услуги”. 

 Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания” - само кодове на основна 
икономическа дейност от раздел М72 „Научноизследователска и развойна дейност”. 

Подкрепата включва: 

- Инвестиционна подкрепа за разширяване на дейността на предприятията и 
диверсификация на тяхната продукция чрез закупуване и въвеждане в експлоатация нови 

машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, както 
и дълготрайни нематериални активи; 

- Консултантски услуги, свързани с въвеждането на новите технологии, процеси,  
продукти/услуги в предприятието, в т.ч. разработване на бизнес и маркетингови стратегии, 

свързани с новите технологии, процеси, продукти/услуги, разходи по изготвяне на 

проектното предложение по настоящата процедура, визуализация и одит на проекта.  

 Процедура BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти” се 

предоставя подкрепа за: 

- Консултантски услуги - за предоставяне на професионални съвети и консултации за 

предварителен анализ, подготовка, изграждане и  въвеждане на системи за управление 

и/или постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти, 
и/или въвеждане на добри производствени практики;  

- Подкрепа за стимулиране на инвестициите в ново оборудване и нови технологии, които 
допринасят за въвеждане на дадена система за управление/добра производствена практика, 

и/или постигане на съответствие с изискванията на изградената/ите система/и за 

управление и/или с изискванията на европейски/международни стандарти, и/или добри 

производствени практики;  

- Услуги за сертифициране на системи за управление от акредитирани лица по 

сертификация на системи за управление и/или за удостоверяване на съответствието на 
продукти от съответните оправомощени от държавата или акредитирани лица, 

нотифицирани органи за оценяване на съответствието или производители /в случаите на 

поставяне на маркировка за съответствие СЕ/, и/или за удостоверяване въвеждането на 

добри производствени практики. 

 

 По процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.10 
“Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания” се предоставя подкрепа 

на:  

- Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по смисъла на чл. 28 
от Закона за интеграция на хората с увреждания; 
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- Предприятия, вписани в регистъра, поддържан от Агенцията за хората с увреждания 

съгласно чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания. 

Подкрепата включва:  

- Подкрепа за разширяване на дейността на предприятията и диверсификация на тяхната 
продукция чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на нови машини, съоръжения, 

оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, както и дълготрайни 
нематериални активи, извършване на ограничени СМР; 

- Консултантски услуги - предоставяне на достъп на предприятията до професионални 
съвети и консултации, пряко свързани с въвеждането на новите технологии, продукти, 

процеси, услуги, както и консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение, 

визуализация и одит на проекта. 

 

- По процедурa за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.2.01 
„Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” се подкрепят предприятия, 

които предоставят консултантски и/или информационни услуги на бизнеса, както и 

услуги, свързани с бизнес инкубиране. Подкрепата включва:Подкрепа за стимулиране на 
инвестициите за изграждане и развитие на необходимата инфраструктура за ефективно 

функциониране на нови и вече съществуващи бизнес инкубатори; 

- Подкрепа за оперативната дейност на бизнес инкубаторите - предоставяне на подкрепа за 

оперативните дейности на бизнес инкубаторите, включително за осигуряване на 

необходимите човешки ресурси за обезпечаване на дейността и предоставяните услуги. 

 

 По процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.09 
„Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение” се 

подкрепят МСП, които: 1) не са били в затруднение към 1 юли 2008 година, но са 

изпаднали в затруднение след това в резултат от световната финансова и икономическа 

криза; и 2) развиват основната си икономическа дейност в областта на преработващата 
промишленост, или в областта на услугите съгласно Класификацията на икономическите 

дейности 2008 в следните сектори:  

 Сектор C – „Преработваща промишленост” (с изключение на дейностите, 
попадащи в забранителните режими съгласно т.4.2.2. от Временната 

общностна рамка за мерките за държавна помощ за подпомагане на достъпа 

до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза);  

 Сектор J – „Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения” – само кодове от 59 до 63; 

 Сектор М – „Професионални дейности и научни изследвания” - само код 72 
„Научноизследователска и развойна дейност”. 

Подкрепата включва:  

- Подкрепа за консултантски услуги, свързани с извършване на анализ и преструктуриране 

на дейността на кандидата: 1) Изготвяне на планове и програми за преструктуриране на 

предприятието - кандидат, насочени към възстановяване на жизнеспособността им в 
краткосрочен или средносрочен план; 2) Изготвяне на фирмена стратегия за развитие на 

предприятиeто в затруднение; 

- Подкрепа за консултантски услуги в областта на финансовия мениджмънт и контролинг: 

1)Вътрешен анализ на предприятието в затруднение; 2) Финансов анализ на активите и 

пасивите на предприятието в затруднение;  

- Консултантски услуги, свързани с извършване на оценка на риска и критичните точки в 

дейността на предприятието – кандидат; 
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- Консултантски услуги за изготвяне на насоки за използване на застраховка, покриваща 

риска от неплащане по търговски сделки; 

- Консултантски услуги за извършване на анализ на възможностите и нуждите от обучение 

на персонала на предприятието за работа в условията на финансова криза; 

- Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение, визуализация и одит на 

проекта.  

 

Големи предприятия 
 

Определение на целевата група: 

Предприятия, притежаващи потенциал за развитие, които не отговарят на определението за 

МСП съгласно чл. 3 и чл. 4 от Закона за МСП към момента на обявяване на съответната 

процедура. 

 

 По процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.07 

„Технологична модернизация в големи предприятия”:  

- Подкрепа за закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи;  

- Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение, визуализация и одит на 

проекта. 

 По процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.08 

„Покриване на международно признати стандарти”: 

- Подкрепа за консултански услуги  – за  предоставяне на професионални съвети и 
консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на системи за 

управление и/или постигане на съответствие на продукти с европейски/международни 
стандарти, и/или въвеждане на добри производствени практики;  

- Подкрепа за стимулиране на инвестициите в ново оборудване и нови технологии, които 
допринасят за въвеждане на дадена система за управление/добра производствена практика, 

и/или постигане на съответствие с изискванията на изградената/ите система/и за 

управление и/или с изискванията на европейски/международни стандарти, и/или добри 

производствени практики;  

- Услуги за сертифициране на системи за управление от акредитирани лица по 

сертификация на системи за управление и/или за удостоверяване на съответствието на 
продукти от съответните оправомощени от държавата или акредитирани лица, 

нотифицирани органи за оценяване на съответствието или производители /в случаите на 

поставяне на маркировка за съответствие СЕ/, и/или за удостоверяване въвеждането на 

добри производствени практики. 

 

 По процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.10 
“Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания” представителите на 

целевата група следва да са специализирани предприятия или кооперации на хора с 

увреждания по смисъла на чл. 28 от Закона за интеграция на хората с увреждания и са 
вписани в регистъра, поддържан от Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ съгласно чл. 

29 от същия закон. Подкрепата включва: 

- Подкрепа за стимулиране на инвестициите за разширяване на дейността на предприятията 
и диверсификация на тяхната продукция чрез закупуване и въвеждане в експлоатация нови 

машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, както 

и дълготрайни нематериални активи, извършване на ограничени СМР;   
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- Консултантски услуги - предоставяне на достъп на предприятията до професионални 

съвети и консултации, пряко свързани с въвеждането на новите технологии, продукти, 
процеси, услуги, както и консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение, 

визуализация и одит на проекта.  

 По процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.2.01 

„Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” предприятията следва да 

предоставят консултантски и/или информационни услуги на бизнеса, както и услуги 
свързани с бизнес инкубиране. Подкрепата включва: 

- Подкрепа за изграждане и развитие на необходимата инфраструктура за ефективно 
функциониране на нови и вече съществуващи бизнес инкубатори; 

- Подкрепа за оперативната дейност на бизнес инкубаторите - предоставяне на подкрепа за 
оперативните дейности на бизнес инкубаторите, включително за осигуряване на 

необходимите човешки ресурси за обезпечаване на дейността и предоставяните услуги. 

 

Обединения 

 

Определение на целевата група: 

 

 По процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01 
“Подкрепа за развитието на клъстерите в България”: обединения от предприятия, 

български висши училища, Българска академия на науките, Селскостопанска академия, 

професионални училища и гимназии, експериментални лаборатории, научни 

организации, неправителствени организации, включително с общини и/или областни 
администрации, които работят за развитие и утвърждаване на клъстера и създадените от 

него продукти и услуги.  

 

Подкрепата включва:  

- Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера чрез изграждане и 

развитие на административния и управленския му капацитет с оглед осигуряване на 
ефективна координация и управление на клъстерните дейности;  

- Развитие на пазарите, популяризиране на дейностите, продуктите и услугите на клъстера, 
привличане на нови членове, както и изграждане на транснационални връзки за 

установяване на сътрудничество с други клъстери; 

- Подкрепа за разширяване на дейността на клъстера, диверсификация на продукцията и 

увеличаване на производителността чрез закупуване и въвеждане в експлоатация нови 

машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, както 

и дълготрайни нематериални активи, извършване на ограничени СМР.  

 По процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.2.01 
„Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”: дружества, създадени 

съгласно чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите, които могат да включват 

юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, 

предоставящи консултантски и/или информационни услуги на бизнеса, както и услуги 
свързани с бизнес инкубиране; юридически лица с нестопанска цел, регистрирани 

съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, предоставящи консултантски 

и/или информационни услуги на бизнеса, както и услуги свързани с бизнес инкубиране; 

Общини; Областни администрации; български висши училища, получили последна 
валидна оценка при институционална акредитация не по-ниска от “добра” съгласно Глава 

десета от Закона за висшето образование; Българска академия на науките и нейни 

институти и звена; Селкостопанска академия и институти към нея; експериментални 

лаборатории, изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за 
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администрацията; научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните 

разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания; други институции и 
организации в подкрепа на бизнеса. 

Подкрепата включва: 

- Подкрепа за стимулиране на инвестициите за изграждане и развитие на необходимата 

инфраструктура за ефективно функциониране на нови и вече съществуващи бизнес 
инкубатори; 

- Подкрепа за оперативната дейност на бизнес инкубаторите - предоставяне на подкрепа за 
оперативните дейности на бизнес инкубаторите, включително за осигуряване на 

необходимите човешки ресурси за обезпечаване на дейността и предоставяните услуги. 

 

Други организации 

 

Определение на целевата група: 

 Научно-изследователски организации, както следва: 

- Български висши училища, получили последна валидна оценка при институционална 

акредитация не по-ниска от “добра” съгласно Глава десета от Закона за висшето 
образование (обн. ДВ. бр. 112 от 27.12.1995 г., посл. изм. ДВ. бр. 99 от 15.12.2009 г.);  

- Българска академия на науките и нейни институти и звена;  

- Селкостопанска академия и институти към нея; или 

-  Експериментални лаборатории, изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона 

за администрацията (обн. ДВ, бр.130 от 05.11.1998 г., посл. изм. ДВ, бр. 24 от 26.03.2010 г.);  

- Научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните разпоредби на 

Закона за насърчаване на научните изследвания7 (обн. ДВ, бр.92 от 17.10.2003 г., посл. изм. 

ДВ, бр. 82 от 16.10.2009 г.); 

- Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица 

с нестопанска цел (обн. ДВ, бр. 81 от 06.10.2000 г., посл. изм и доп. ДВ, бр. 42 от 05.06.2009 
г.), които разходват имуществото си за развитието и утвърждаването на науката, техниката и 

технологиите. 

 По процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.08 

„Покриване на международно признати стандарти” посочената целева група получава 

подкрепа за: 

- Консултантски услуги – за  предоставяне на професионални съвети и консултации за 

предварителен анализ, подготовка, изграждане и  въвеждане на системи за управление 
(СУ), и/или постигане на съответствие на продукти с европейски/международни 

стандарти, и/или въвеждане на добри производствени практики;  

- Подкрепа за стимулиране на инвестициите в ново оборудване и нови технологии, които 

допринасят за въвеждане на дадена система за управление/добра производствена практика, 

и/или постигане на съответствие с изискванията на изградената/ите система/и за 

управление и/или с изискванията на европейски/международни стандарти, и/или добри 
производствени практики;  

- Услуги за сертифициране на системи за управление от акредитирани лица по 
сертификация на системи за управление и/или за удостоверяване на съответствието на 

продукти от съответните оправомощени от държавата или акредитирани лица, 

нотифицирани органи за оценяване на съответствието или производители /в случаите на 

поставяне на маркировка за съответствие СЕ/, и/или за удостоверяване въвеждането на 
добри производствени практики. 
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 Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел, предоставящи консултантски и/или информационни услуги на 

бизнеса, както и услуги свързани с бизнес инкубиране. 

 

 По процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.2.01 
„Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”, посочената целева група 

получава подкрепа за: 

- Подкрепа за изграждане и развитие на необходимата инфраструктура за ефективно 
функциониране на нови и вече съществуващи бизнес инкубатори; 

- Подкрепа за оперативната дейност на бизнес инкубаторите - предоставяне на подкрепа за 

оперативните дейности на бизнес инкубаторите, включително за осигуряване на 

необходимите човешки ресурси за обезпечаване на дейността и предоставяните услуги. 

 

Осъществена подкрепа в процеса на подготовка и изпълнение на финансираните 

проекти от страна на Управляващия орган и Междинното звено   

През 2010 г. са организирани две големи национални информационни кампани с участието 
на експертите на Управляващия орган и Междинното звено, в рамките на които е 

представена информация и разяснения на потенциални кандидати по процедурите в етап на 

набиране на проектни предложения.  

Подкрепата е насочена към потенциални кандидати по процедури: 

-  Процедура BG161PO003-2.1.06 “Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия”; 

-  Процедура BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия”; 

-  Процедура BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти”; 

-  Процедура BG161PO003-2.1.09 „Предоставяне на консултантски услуги на предприятията 

в затруднение”; 

-  Процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България;  

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

-  Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез 

подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”;  

-  Процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на 

стартиращи иновативни предприятия”.  

 

Двете информационни кампании се проведоха в 21 града на страната. В кампаниите взеха 

участие 2300 представители на бизнеса, описани подробно в т. 7 „Информиране и 

публичност” от настоящия доклад. 

През 2010 г. експертите от Междинното звено  на оперативната програма на централно и 

регионално ниво  предоставиха  текуща подкрепа при изпълнение на финансираните по 
оперативната програма проекти, както следва: 

- 24 представители на стартиращи иновативни предприятия9 (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 – 

                                                             
9 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 или приключили (без 
приключилите с окончателно плащане през 2009 г.), не се включват и прекратените договори. 
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тестове, изследвания; подкрепа за изработване на различни видове оценки на 

иновативните идеи; 

- 8 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 214 български предприятия получават ежедневни консултации и 
информация във връзка с изпълнение на проекти за разширяване на дейността чрез 

технологично обновление, подобряване на управлението, въвеждане на нови продукти, 

услуги и процеси. 

- 266 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) 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 изпълняваните проекти; 

- Извършване на посещения на място за установяване на напредъка по изпълнението на 

сключените договори за безвъзмездна финансова помощ; 

- Предоставяне на информация и съдействие на бенефициентите при изготвяне на 

междинни и финални технически и финансови отчети за изпълнение на договорите за 
безвъзмездна финансова помощ; 

- 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. 

 

Предоставена подкрепа по целеви групи по Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за 

развитие на предприятията” 

През месец април 2010 г. бяха подписани измененото Рамково споразумение за изпълнение 

на Инициативата JEREMIE в Република България и измененото Финансово споразумение за 

изпълнение на Инициативата JEREMIE в Република България между Република България, 

представлявана от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Европейския 
инвестиционен фонд, с което се постави началото на реализиране на дейностите по 

Инициативата в страната.  

 

Описание на целевата група: Крайни бенефициенти на финансовите инструменти са 
юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по смисъла на Търговския закон 

или Закона за кооперациите, които са микро, малко или средно предприятие по смисъла на 

чл. 3 и чл. 4 от Закона за МСП, регистрирани на територията на Република България. 
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Допустими са МСП от всички сектори с изключение на тези, попадащи в чл. 1, параграф 1 от 

Регламент (ЕО) № 1998/2006, като предприятия, извършващи дейност в областта на 
производство и търговия с оръжие, хазарт, тютюн, клониране на хора, генно модифицирани 

организми и първична преработка на селскостопански продукти. Недопустими за 

финансиране от финансовите инструменти са и предприятията в затруднение.   

 

От месец април до края на 2010 г. бяха обявени 4 покани за заявяване на интерес от 

финансови посредници, които да управляват съответно Фонд за рисков капитал /Risk Capital 
Fund(s)/;  Финансов инструмент „Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми“ /First 

Loss Portfolio Guarantee Financial Instrument/; Фонд за инвестиции в компании в етап на 

растеж /Growth Capital Fund(s)/; и Мецанин фонд /Mezzanine Fund(s)/. 

 
Фондът за рисков капитал /Risk Capital Fund(s)/ ще предоставя достъп до финансов ресурс 

на МСП за рискови капиталови инвестиции под формата както на собствен, така и на внесен 

капитал. Фондът ще предоставя начален капитал, капитал за стартиране на бизнес и/или 

капитал за разширяване на дейността на предприятието, така както е дефинирано в 
Регламент (ЕО) № 800/2008.  

 

Целта на финансовия инструмент „Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми”   

/First Loss Portfolio Guarantee Financial Instrument/ е да подкрепи отдаването на заеми и/ или 
финансови лизинги към допустими бенефициенти, като предложи защита от кредитен риск 

(под формата на гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми и/или финансови 

лизинги с определен лимит), за да намали специфичните трудности, които МСП срещат в 

опитите си за достъп до външно финансиране поради липсата на достатъчно обезпечение в 
комбинация с високия риск, който самите предприятия носят. 

Целта на финансовия инструмент е да подобри достъпа на МСП до външно финансиране 

чрез: 

-  Намаляване на лихвения процент, основно, включително рисковата премия; и 
-  Намаляване нивото на изисканото обезпечение. 

 

Фондът за инвестиции в компании в етап на растеж (Growth Capital Fund(s) ще подкрепя 

инвестиции под формата на капитал или квази-капитал, като предоставя капитал за 
разрастване/растежа или експанзията на компании, които са печеливши или близо до фазата 

да бъдат такива. Капиталът може да бъде използван да финансира увеличаване на 

производството, пазарна експанзия или разработване на продукти или да финансира всякаква 

друга инвестиция с основна цел разрастване на компанията. 
 

Мецанин фонд /Mezzanine Fund(s)/ е финансов инструмент, който включва 
дългово/капиталово финансиране комбиниращ заемен компонент с капиталов или подобен 

на капиталов инструмент.  

 

Midcaps – средно големи предприятия с персонал до 3 000 души 
 

Описание на целевата група: На Седмото заседание на Комитета за наблюдение на ОП 

„Конкурентоспособност” Управляващият орган на програмата направи предложение, а 

Комитетът даде мандат да бъдат извършени всички необходими действия за промяна на ОП 
„Конкурентоспособност” като се даде възможност допустим бенефициент по два от 

финансовите инструменти на Приоритетна ос 3 ”Финансови ресурси за развитие на 

предприятията”, Област на въздействие 3.1. „Подобряване на достъпа до финансиране на 

микро, малки и средни предприятия чрез използване на инструментите от финансовия 
инженеринг”, а именно Фонд за инвестиции в компании в етап на растеж  (Growth Capital 

Fund(s) и Мецанин фонд /Mezzanine Fund(s)/, да бъдат средно големи предприятия с 

персонал до 3 000 лица и приходи (годишен оборот и годишен баланс) под прага за средни 
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предприятия.  
Когато промяната в оперативната програма стане факт тези предприятия ще бъдат допустим 
краен бенефициент в размер до 30% от капитала на двата финансови инструменти по 

операция 3.1.3. „Подкрепа за създаване на фондове за рисков капитал, инвестиращи в МСП”.   

 

Предоставена подкрепа по целеви групи по Приоритетна ос 4 „Укрепване на 

международните пазарни позиции на българската икономика” 

 

Описание на целевата група: институционални бенефициенти, както следва: Българска 

агенция за инвестиции (БАИ); Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия (ИАНМСП); Български институт по метрология (БИМ); Държавна агенция за 

метрологичен и технически надзор (ДАМТН); Изпълнителна агенция "Българска служба за 

акредитация" (ИА „БСА“) и Български институт за стандартизация (БИС).  

 
На 04.12.2008 г. е обявена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”, 

включваща 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. 

Към 31 декември 2010 г. по приоритетната ос са подписани и са в процес на изпълнение 
договори за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със следните 

бенефициенти и е предоставена подкрепа, както следва: 

- Българска агенция за инвестиции (БАИ) за изпълнение на проект „Популяризиране на 

предимствата за инвестиране в България” на стойност 21 408 304 лв. (10 946 059.92 евро); 

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

изпълнение на проект „Насърчаване на интернационализацията на българските 

предприятия” на стойност 27 396 493 лв. (14 007 819.31 евро); 

- Български институт по метрология (БИМ) за изпълнение на проект „Подобряване на 

инфраструктурата по качеството и на предлаганите от Българския институт по метрология 

услуги - фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия” 
на стойност 12 718 460 лв. (6 502 945.09 евро); 

- Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за изпълнение на 
проект „Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по 

качеството” на стойност 5 748 908.11 лв. (2 939 415.13 евро); 

- Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (ИА „БСА“) за изпълнение на 

проект „Подобряване на достъпа до услугите, предоставяни в областта на акредитацията” 

на стойност 2 170 190 лв. (1 109 617.55 евро); 

- Български институт за стандартизация (БИС) за изпълнение на проект „Усъвършенстване 

на системата за стандартизация в България” на стойност 4 445 418.30 лв. (2 272 941.15 
евро). 

 
В процеса на изпълнение на проектите Договарящият орган предоставяше текущи 

консултации и подпомагаше процеса на изпълнение на проектите под формата на двустранни 

регулярни срещи.   

 



 30 

 

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 процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-5.0.01, приоритетна ос 5 

„Техническа помощ” на ОП „Конкурентоспособност” 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.  

 

N.B. Подробна информация относно броя подкрепени предприятия по съответната 
приоритетна ос, съгласно различните видове целеви групи, се съдържа в т. 3 

„ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТИ” от доклада. 

 

2.1.5. Възстановена или повторно използвана помощ 

 

- Информация за усвояването на възстановена или повторно използвана помощ, 

вследствие анулиране на помощта, съгласно чл. 57 и член 98, параграф 2 от   
Регламент (ЕО) № 1083/2006.  

Не е налице възстановена или повторно използвана подкрепа вследствие анулиране на 

подкрепа в приложение на чл. 57 и 98, параграф 2 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. 

 

Процедури в изпълнение 

 

През 2010 г. по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007-2013 г. са обявени (обявени процедури и процедури, обявени за 

обществено обсъждане) и е отчетено изпълнение на дейностите по следните процедури за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както следва:  
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Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни 

дейности”:  

- 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”;  

- Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез 

подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и услуги”;  

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

- Процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни 

продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”;  

- Процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”; 

- Процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи 

технологични центрове”;  

- Процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси 

за технологичен трансфер”. 

Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на 

благоприятна бизнес среда”:  

- 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 „Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия”; 

- Процедура BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия";  

- Процедура BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия”; 

- Процедура BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия”; 

- Процедура BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти”;  

- Процедура BG161PO003-2.1.09 „Предоставяне на  консултантски услуги на предприятията 

в затруднение”;  

- Процедура BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с 

увреждания”; 

- Процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия”;     

- Процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”; 

- Процедура  BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”.     

 

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

 

През 2010 г. Холдингов фонд JEREMIE обяви следните покани за заявяване на интерес:  

- Покана за заявяване на интерес от финансови посредници: No JER-009/1 за финансовия 

инструмент „Фонд за рисков капитал” /Risk Capital Fund(s)/; 
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- Покана за заявяване на интерес от финансови посредници: No. JER-009/2 за финансовия 

инструмент „Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми”  /First Loss Portfolio 
Guarantee Financial Instrument; 

- Покана за заявяване на интерес от финансови посредници: No.JER-009/3 за финансовия 
инструмент Фонд за инвестиции в компании в етап на растеж /Growth Capital Fund(s)/ ;   

- Покана за заявяване на интерес от финансови посредници: No. JER-009/4 за финансовия 
инструмент „Мецанин фонд“ /Mezzanine Fund(s)/. 

 

Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската 

икономика”: 

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Укрепване на 

международните пазарни позиции на българската икономика” със 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. 

 

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”  

 

През 2010 г. е отчетено изпълнението на сключени договори/издадени заповеди за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, № 

BG161PO003-5.0.01.   

 

Анализ на изпълнението на програмата и предприети действия от страна на УО на ОП 

„Конкурентоспособност“ за увеличаване на процента на усвоените средства 

 

Към 31 декември 2010 г. по програмата са изплатени 441 806 372.88 лв. безвъзмездна 

финансова помощ, което представлява 19.44 % от целия бюджет на програмата. Сключените 
договори за безвъзмездна финансова помощ и издадените заповеди са 759 с обща стойност 

на безвъзмездната финансова помощ 793 856 585.46 лв., което представлява 34.92 % от 

общия бюджет на ОП „Конкурентоспособност”. За същия период от ЕК по програмата са 

преведени авансови плащания на стойност 88 909 489.71 евро, както следва : през 2007 г. - 
19 757 664.38 евро, през 2008 г. - 29 636 496.57 евро и през 2009 г. - 39 515 328.76 евро. 

Стойността на сертифицираните от ЕК разходи към 31.12.2010 г. възлизат на 201 299 264.78 

евро (безвъзмездна финансова помощ). Предвид липсата на възможни загуби от прилагане на 

ограничителните условия съгласно правилото N+3/N+2, УО на ОП „Конкурентоспособност” 
не е представил за сертифициране и потвърждаване от ЕК авансови плащания към 

бенефициентите по смисъла на чл. 78, параграф 2 от Регламент (EО) 1083/2006 на Съвета.  

 

По приоритетни оси 1 и 2 (директно насочени към бизнеса) са сключени 739 договора с обща 
стойност на безвъзмездната финансова помощ - 288 094 342.69 лв.  От тях в процес на 

изпълнение са 523 договора (в това число приключени) с обща стойност на безвъзмездната 

финансова помощ – 210 225 609.08 лв., което представлява 9.25 % от общият бюджет на 

оперативната програма. Изплатените по двете приоритетни оси средства към 31.12.2010 г. са 
общо 32 465 094.07 лв., което представлява 15.44 % от сумата на сключените договори (в 

процес на изпълнение и приключени). Окончателни плащания в размер на 16 730 769.70 лв. 
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са извършени към 162 фирми-бенефициенти, с над 90% усвояване при по-голямата част от 

тях.  
 

Стойностите на финансовите и материални показатели показват чувствителен напредък в 

изпълнението на оперативната програма за 2010 г. спрямо отчетения за предходните три 

години. Това се дължи както на предприетите от страна на Управляващия орган (УО) на 
Оперативна програма „Конкурентоспособност” мерки за повишаване на процента на 

изплатените по програмата средства, така и на напредъка в преговорите и изпълнението на 

Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятията” (Инициативата 

JEREMIE) през първото полугодие на 2010 г.  
 

В изпълнение на препоръките на Европейската комисия през 2010 г. Управляващият орган на 

ОП „Конкурентоспособност” предостави значително по-добре секторно фокусирана 

подкрепа за предприятията в страната както спрямо процедурите, разработени и обявени в 
рамките на Приоритетна ос 2, така и тези, обявени по Приоритена ос 1. За целта, при 

разработване на процедурите бяха използвани анализите и данните за развитие на 

българската икономика и приоритетите, определени на национално ниво от Министерство на 

икономиката, енергетиката и туризма. Така и двете процедури, обявени по област на 
въздействие „Технологично обновление на предприятията”, ползващи се с традиционно най-

голям интерес от страна на бизнеса, бяха разработени с много по-тясно определени 

допустими кандидати в приоритетни за развитието на българската икономика сектори, а за  

процедурите, обявени в областта на иновациите, бяха определени следните иновационни 
области на национално ниво – информационни технологии, еко и енергоспестяващи 

технологии  и технологии, свързани със здравето. 

 

За първи  път от 2007 г. насам Управляващият орган на програмата отчита и 90% изпълнение 
на Индикативната годишна работна програма (ИГРП). Голяма част от предвидените в ИГРП 

за 2010 г. процедури бяха разработени и обявени при спазване на сроковете, което даде 

възможност на бизнеса да се възползва от подкрепа в широк кръг от области на 

икономическо развитие. От съществено значение е и стартирането на Инициативата 
JERЕMIE в страната не само поради факта, че инструментите за финансов инженеринг са 

нови и перспективни за развитието на предприятията, но и много навременни с оглед 

намаления и затруднен достъп на предприятията до финансов ресурс.  

 
Изпълнението по всички приоритетни оси на оперативната програма е значително подобрено 

и ускорено както от гледна точка на процента изплатени средства, така и с оглед намаляване  

на административната тежест и максимално улеснение за бенефициентите. Съществена роля 

в тази насока играят както разработените и въведени в действие мерки от страна на УО на 
ОП „Конкурентоспосбонст“, описани по-долу, така и предприетите действия за 

преструктуриране и промяна в един общ, единен  за МЗ и УО Наръчник по ОП 

„Конкурентоспособност” и Системите за управление и контрол по оперативната програма, 

които водят до повишаване на ефективността на рабатата на двата органа, унифициране на 
процедурите и операциите, свързани с управление на изпълнението на програмата, 

повишаване квалификацията на служителите и подобряване на комуникацията.  

 

Предприети мерки за повишаване процента на усвоени средства по програмата и 

намаляване на административната тежест 

 

С цел повишаване процента на усвоените средства по програмата и намаляване на 

административната тежест през 2010 г. Управляващият орган на оперативната програма 

разработи и прие мерки за оптимизиране на процедурите, опростяване на правилата и 
документите и премахване на бариерите и трудностите пред българските предприятия както 

в процеса на подготовка и кандидатстване, така и на изпълнение на финансираните по ОП 



 34 

„Конкурентоспособност” проекти.   

 
За отчетния период срещите, съвместната работа, дискусиите и обмяната на мнения с широк 

кръг представители на социално-икономическите партньори, експерти от различни 

икономически области и бизнеса бяха основен елемент от усилията на Управляващия орган 

на оперативната програма за предоставяне на подкрепа, която максимално отговаря на 
нуждите на българските предприятия, промененото състояние на националната икономика, 

рецесията и свития пазар.  

 

Разработени бяха редица предложения за промяна в процедурите и нормативната база, които 
допълнително допринесоха за достъпа до финансиране на бизнеса и в по-дългосрочен план 

до повишаване на усвояемостта на средствата по програмата.  

 

Въведени облекчения за бенефициентите в процеса на кандидатстване:  
 

- Публикуване за публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване и пакет 
документи по предстоящите за обявяване процедури за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ; 

- Признаване на консултантските услуги за изготвяне на проектните предложения като 

допустима дейност и съответно допустим разход по обявените процедури за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ след приемане на промените в ПМС № 236 от 2007 г.;   

- Едновременно публикуване на Оперативното ръководство за изпълнение на договорите за 

безвъзмездна финансова помощ по всяка процедура заедно с Насоките за кандидатстване и 

пакета с документи; 

- Въвеждане на възможност за предварителна проверка за окомплектованост на проектното 

предложение. При подаване на проектното предложение на ръка лицето-приносител има 
възможност по своя преценка да заяви извършване на проверка за наличието на 

изискуемите документи, която не включва проверка на тяхното съдържание; 

- Възможност за допълнително представяне на изискуемите документи в срок до 7 

календарни дни -  в случай че кандидатът не е представил някой от изискуемите 

документи или ги е представил, но не са в изискуемата форма, същите могат да бъдат 

изискани допълнително от Оценителната комисия и представени еднократно от кандидата 
в този срок;  

- Участие на външни оценители в Оценителните комисии, притежаващи специфична 
експертиза в съответната област. Подборът на външни оценители се извършва на 

конкурентен подбор;  

- Проверка на декларираните от кандидата обстоятелства по служебен път, когато 

кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър и необходимите данни са 

вписани в Търговския регистър към датата на кандидатстване;  

- Етап „Техническа и финансова оценка” бе обособен на два самостоятелни подетапи, 

съответно: „Техническа оценка” и „Финнасова оценка”, което има за цел поставяне на по-

голяма тежест в общия резултат на кандидата на техническата страна на проекта.   

 

Що се отнася до процеса на изпълнение на финансираните по програмата проекти 
усилията на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност” бяха насочени към 

въвеждане на следните мерки:   

- Прецизиране на общите условия на договорите за безвъзмездна финансова помощ чрез 
намаляване на сроковете за преглед и произнасяне от страна на Договарящия орган по 
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всички отчети и документи, представени от бенефициентите във връзка с изпълнението на 

проектите; 

- Намаляване на срока за проверка на постъпилите отчети по финансираните по програмата 

проекти от 60 на 40 работни дни;  

- Премахване на месечното отчитане на изпълнението на индикаторите на проектите 

(подаването на Месечна справка), като тази информация се подава с междинните и 
финални отчети; 

- Обучения на бенефициентите непосредствено след сключването на договори за 
безвъзмездна финансова помощ с оглед намаляване и избягване на допусканите грешки в 

процеса на изпълнение и отчитане; 

- Провеждане на серия от обучения от УО на експерти от централната администрация и 

териториалните звена на Междинно звено (МЗ) на ОП „Конкурентоспособност”. Целта на 

обученията бе уеднаквяване на критериите на експертите, които участват на всички нива в 

процеса на верификация на разходите и дейностите, а също и при одобряване на 
плащанията, включително често допускани грешки, водещи до забавяне при произнасяне 

по доклади и документи, представляващи основание за плащане към бенефициенти;  

- Оптимизиране на структурата на Управляващия орган и Междинното звено;   

- ромени в описанието на Системата за управление и контрол на оперативната програма и 
разработването и влизането в сила на общ Наръчник, който се прилага от УО и МЗ. Новите 

промени водят до значително оптимизиране на процеса на управление и изпълнение на 

оперативната програма и подобряване на процесите на верифициране, мониторинг и 

управление на риска; 

- Провеждане на седмични срещи между представителите на всички заинтересовани страни 

(Ръководителя на УО, съветника на министъра на икономиката, енергетиката и туризма по 
европейски въпроси, представители на МЗ) за обсъждане на напредъка в изпълнението на 

програмата и разрешаване на възникнали проблеми и подобряване на слабите места;  

- Създаване на отчетност и отговорност на всички нива.   

  

Изпълнение на Индикативна годишна работна програма за 2010 г.  

 

Обявени процедури  

 

ИГРП за 2010 г. включва 16 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 
От месец януари до 31 декември 2010 г. в изпълнение на Програмата са обявени девет 

процедури в рамките на приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма и 4 покани за 

заявяване на интерес в рамките на Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на 

предприятията”. Обявените процедури са, както следва:  

- Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез 

подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”. Процедурата е 

обявена на 29 март 2010 г. без определен краен срок за набиране на проектни 

предложения; 

- Процедура BG161PO003-2.1.06 “Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия”. Процедурата е обявена на 10 май 2010 г. с краен срок за набиране на 

проектни предложения 10 август 2010 г.; 

- Процедура BG161PO003-2.1.07 "Технологична модернизация в големи предприятия". 

Процедурата е обявена на 4 юни 2010 г. с краен срок за набиране на проектни 

предложения - 7 септември 2010 г.; 
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- Процедура BG161PO003-2.1.08 "Покриване на международно признати стандарти". 

Процедурата е обявена на 1 юли 2010 г. с краен срок за набиране на проектни 
предложения - 30 септември 2010 г.;  

- Процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. 
Процедурата е обявена на 16 юли 2010 г. без краен срок за кандидатстване;  

- Процедура  BG161PO003-2.1.09 „Предоставяне на консултантски услуги на предприятията 
в затруднение”. Процедурата е обявена на 15 септември 2010 г. с краен срок за набиране 

на проектни предложения - 16 ноември 2010 г.; 

- Процедура  BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”. 

Процедурата е обявена на 26 ноември 2010 г. с краен срок за набиране на проектни 

предложения - 28 март 2011 г.; 

- Процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия”, процедурата е обявена на 30.12.2010 г. с краен срок за набиране на 

проектни предложения - 1 април 2011 г.;  

- Процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни 

продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”. процедурата е обявена на 

30.12.2011 г., с първи краен срок за набиране на проектни предложения 7 март 2011 г.  

 
В рамките на Инициативата JERЕMIE по Приоритетна ос 3 на Оперативна програма 

„Конкурентоспособност” са обявени покани за заявяване на интерес от финансови 

посредници за следните финансови инструменти:  

 Фонд за рисков капитал - Поканата е обявена на 3 септември с краен срок за подаване 
на заявления - 2 ноември 2010 г.  

 

На 17 ноември 2010 г. Холдинговият Фонд JEREMIE обяви покани за заявяване на интерес, 
за които крайния срок за подаване на заявления е 17 януари 2011 г., по следните финансови 

инструмента:  

 Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми;  

 Фонд за инвестиции в компании в етап на растеж;  

 Мецанин фонд.  

 
 

Обявени процедури, които не са вклрючени в  ИГРП за 2010 г. 

 
В допълнение към предвидените съгласно ИГРП за 2010г- процедури, Управляващият орган 

на ОП „Конкурентоспосбонст“ обяви още една процедура, която е извън Индикативната 

годишна работна програма за 2010 г. На 11 декември 2010 г. бе обявена процедура 

BG161PO003-2.1.10 “Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания”. 
Процедурата е разработена от Управляващия орган на програмата в отговор на обоснованата 

нужда от подкрепа за технологично обновление на предприятията и кооперациите на хора с 

увреждане в страната.  

 
В допълнение, на 19 ноември 2010 г. с Решение на Ръководителя на Управляващия орган на 

ОП „Конкурентоспособност” беше прекратено набирането на проектни предложения по 

обявената на 20 юли 2009 г. Процедура: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за 

създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”. На 23.12. 2010 г. бяха 
публикувани за обществено обсъждане Насоките за кандидатстване и пакета документи за 

кандидатстване по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи 

предприятия”.  

 
Към 31 декември 2010 г. е отворена за набиране на проектни предложения и обявената на 20 
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юли 2009 г. процедура BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични 

паркове”.  

 

Процедури, по които към 31 декември 2010 г. са публикувани за обществено обсъждане 

проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи за кандидатстване  

Към 31 декември 2010 г. в изпълнение на разпоредбите на чл. 14, ал.5 на Постановление на 
Министерски съвет № 121 от 31 май 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, за обществено обсъждане са 

публикувани проект на Насоките за кандидатстване и пакет документи за кандидатстване по 
следните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;   

 

 Процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи 
технологични центрове”. Проект на документите е публикуван за обществено обсъждане 

на 20 декември 2010 г. Планирано е обявяване на процедурата в началото на месец 

януари 2011 г.; 

 Процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси 
за технологичен трансфер". Проект на документите е публикуван за обществено 

обсъждане на 21 декември 2010 г. Планирано е обявяване на процедурата в началото на 

месец януари 2011 г.; и 

 Процедура  BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”. 

Проект на документите по процедурата е публикуван за обществено обсъждане на 23 

декември 2010 г. Планирано е обявяване на процедурата в началото на месец януари 2011 
г. 

 

Процедури от ИГРП за 2010 г., които не са обявени 

 
Следните процедури, включени в ИГРП за 2010 г., не бяха обявени:  

 

 Процедура  „Развитие на научния капацитет на български научни организации за 

приложни цели” 
Причини за необявяване: Процедурата беше планирана за изпълнение съвместно с 

Министерство на образованието, младежта и науката. Със свое писмо от месец август 2010 г. 

МОМН информира Управляващия орган на програмата, че се оттегля от участие в 
процедурата поради намален бюджет на тяхната институция и невъзможност за осигуряване 

на собствената част от средствата за участие в процедурата. Това накара Управляващия  

орган на ОП „Конкурентоспособност“ да преразгледа стратегията за изпълнение на 

процедурата и да вземе решение за нейното самостоятелно изпълнение, което доведе до 
отлагане на обявяването й и включване на процедурата в ИГРП за 2011 г.;  

 Процедура: „Създаване на мрежа от организации в подкрепа на бизнеса”  

Причини за необявяване: Процедурата не беше обявена поради необходимост от 

доуточняване на концепцията за нейното изпълнение. Към 31 декември 2010 г. се провеждат 
консултации за разработване на най-удачния модел за изпълнение на процедурата, който да 

отчита както регионалния принцип, така и избягване на припокриване с други програми, 

финансирани от ЕС в тази област; 

 Процедури  “Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията” и 

“Въвеждане на възобновяеми енергийни източници”  
Причини за необявяване: Процедурите не бяха обявени поради продължаване на преговорите 

с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) с цел ускоряване изпълнението на 
област на въздействие 2.3. „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на 

възобновяеми енергийни източници”. Процедурите са включени в ИГРП за 2011 г. като 

тяхното обявяване е планирано за второто тримесечие на 2011 г.;  
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 Процедура „Подкрепа за създаване или разширяване на дейността на мрежи от 

бизнес ангели в България”  

Причини за необявяване: Процедурата не е обявена тъй като УО на ОП 

„Конкурентоспособност“ е в процес на обсъждане и разработване на концепция за най-

удачно изпълнение на процедурата предвид нейната специфика и актуалното развитие на 
бизнес средата. Сформирана е работна група, която обсъжда различни варианти за 

изпълнение на процедурата.  

 

Приложимите режими на държавни помощи по процедурите за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ на оперативната програма, обявени през 2010 г.  

   

1) Следните процедури съдържат схеми за регионална инвестиционна помощ, 

попадаща в обхвата на групово освобождаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 

800/2008 на Комисията, и схеми, предоставяни при условията на de minimis в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията: 

 

 Процедура  BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез 
подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”, номер на помощта в 

ЕК- X 358/2010: (предходен номер на помощта X 166/2010);  

 

 Процедура BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия”, номер на помощта в ЕК - X 216/2010; 

 

 Процедура BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия”, 
номер на помощта в ЕК - X 359/2010 (предходен номер на помощта X 262/2010); 

 

 Процедура: BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, 
номер на помощта в ЕК - X 356/2010 (предходен номер на помощта X 309/2010);  

 

 Процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес 
инкубатори”, номер на помощта в ЕК - SA.32046; 

 

 Процедура BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с 
увреждания”, номер на помощта в ЕК - SA.32124; 

 

 Процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия”, номер на помощта в ЕК - SA.32204; 

 

 Процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни 
продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”, номер на помощта в ЕК - 

SA.32205; 

 

По посочените процедури разходите за дълготрайни активи се финансират по реда на 
Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията , а разходите, които са извън обхвата на посочения 

регламент, се финансират при условията на минимална помощ /de minimis /. 

 

По процедурите се прилагат следните условия, свързани с правилата за регионална 
инвестиционна помощ и с правилата за минимална помощ: 

o недопустими по схемите са кандидати, на които основната дейност или дейността, за 

която кандидатстват за финансиране се отнася до: 

- дейности от сектора на рибарството и аквакултурите; 
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- дейности в областта на първичното производство на селскостопански продукти, 

посочени в Приложение I към Договора за създаване на ЕО;  
- дейности, свързани с преработка и търговия на селскостопански продукти, в 

следните случаи: когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или 

количеството на такива продукти, закупени от първичните производители или пуснати на 

пазара от съответните предприятия, или когато условие за предоставянето на помощта е 
същата да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители; 

- дейности във въгледобивния сектор; 

- дейности в стоманодобивния сектор; 

- дейности в корабостроителния сектор; 
- дейности в сектора за производство на синтетични влакна;  

o недопустими са и следните кандидати: 

- предприятия в затруднение 

- предприятия – обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на 
предходно решение на Комисията, с което дадена помощ се обявява за незаконосъобразна и 

несъвместима с общия пазар; 

o недопустими са и помощи за дейности, свързани с износ за трети страни или други 

държави членки, и конкретно помощи, които са пряко свързани с изнасяните количества, със 
създаването и функционирането на дистрибуторски мрежи или с други текущи разходи във 

връзка с експортната дейност; помощи, поставени в зависимост от използването на местни 

вместо вносни стоки; помощите за придобиване на товарни автомобили, предоставяни на 

предприятия, които осъществяват сухопътни превози на товари за други лица или срещу 
възнаграждение;  

o По процедурите не са налице секторни ограничения извън посочените в съответния 

регламент или се обявяват като многосекторни схеми; 

o Разходите, които са при условията на регионална инвестиционна помощ да са 
извършени след сключване на договора за безвъзмезнда финансова помощ, а в случай, че 

кандидатите са големи предприятия, те следва да обосновават във формуляра за 

кандидатстване, че: 

- проектът не би бил осъществен на територията на Република България при липсата на 
помощ, и 

- налице е съществено увеличаване на размера на проекта/дейността в резултат на 

помощта и/или съществено увеличаване на обхвата на проекта/дейността в резултат на 

помощта и/или съществено увеличаване на общата сума, изразходвана от получателя за 
проекта/дейността в резултат на помощта, и/или съществено увеличаване на скоростта на 

изпълнение на съответния проект/дейност. 

o Допустими са само проекти, които имат за свой основен предмет осъществяването на 

инвестиции, насочени към: 
- Стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в друг отрасъл; 

- Разширяване на дейността на съществуващо предприятие; 

- Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез добавяне на нови 

допълнителни продукти; 
- Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо 

предприятие. 

o Помощта предоставяна при условията на регионална инвестиционна помощ не може 

да надхвърля следния интензитет: 50% за големи предприятия, 60% за средни предприятия и 
70% за малки и микро предприятия; 

o При големи предприятия разходите за дълготрайни нематериални активи не могат да 

надхвърлят 50% от общите допустими разходи за дълготрайни активи;  

o Най-малко 25% от общите допустими разходи следва да се покрият от кандидата без 
всякаква публична подкрепа; 

o Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по 

проекта, следва да се използват изключително в предприятието-получател на помощта, да са 

нови, да се разглеждат като амортизируеми активи, да са закупени от трети лица при пазарни 
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условия, да бъдат включени в активите на бенефициента и да останат в предприятието и 

региона-получател на регионалната помощ за срок от минимум 5 (пет) години – за големи 
предприятия и три години – за МСП; 

o Разходите, които не попадат в режим регионална инвестиционна помощ не следва да 

надхвърлят левовата равностойност за 200 000 евро (100 000 за транспортния сектор) за три 

последователни данъчни години; 
o При определяне дали е спазен максимално допустимия интензитет на помощта се 

взема предвид общата сума на мерките за публична подкрепа за подпомаганата дейност или 

проект, независимо от това дали тази подкрепа е финансирана от местни, регионални, 

национални или общностни източници. 
 

2) Следните процедури представляват схеми за помощ под формата на рисков 

капитал, попадаща в обхвата на групово освобождаване в съответствие с Регламент 

(ЕО) № 800/2008 на Комисията: 
 

 Покана за заявяване на интерес от финансови посредници: No JER-009/1 за 

финансовия инструмент „Фонд за рисков капитал”, номер на помощта в ЕК - X 
395/2010; 

 

По процедурата се прилагат следните условия, свързани с правилата за помощ под 

формата на рисков капитал: 
- Управителят на Фонда ще взема инвестиционни решения, базирани на представен 

бизнес план от всеки потенциален обект на инвестиране, който трябва да съдържа описание 

на продукта, изчисления и прогнози за приходи и възможност за печалба, предходна оценка 

на жизнеспособността на проекта, както и ясна стратегия за изход от всяка инвестиция, 
съобразена със съответните регламенти на ЕС. 

- Инвестициите са само в МСП; 

- не е допустимо да се инвестира в предприятия в затруднение; 

- Инвестициите от страна на Фонда в допустими МСП не може да надвишават сумата 
от 1,500,000 евро за всеки период от дванадесет месеца;  

- Фондът инвестира в рисков капитал под формата на капитал или квазикапитал. 

Фондът ще предоставя предварителен капитал (seed capital), начален капитал (startup capital) 

и/или капитал за разрастване (expansion capital); 
- Участието на Частните инвеститори във финансовия инструмент трябва да бъде по 

всяко време на жизнения цикъл на фонда, най-малко 30 процента от общия капитал на 

финансовия инструмент. 

За „Частни инвеститори” се считат всякакви инвеститори, които по обосновано 
заключение на Фонд мениджъра са нормални икономически оператори (инвеститори, 

опериращи в обстоятелства, отговарящи на принципа на инвеститор при пазарна икономика) 

в свободна пазарна икономика, независимо от правния характер и собствеността на 

операторите. 
- Фонд мениджърът ще управлява Фонда на базата на търговски принцип.  

- Представители на инвеститорите ще бъдат назначени в съответните консултативни 

комитети, за да извършват преглед и на корпоративното управление на Фонда. В 

управлението на Фонда, финансовият посредник трябва да прилага най-добрите практики и 
да извършва контрол; 

- Разходите за управление на финансовия инструмент следва да бъдат в съответствие 

с пазарния принцип 

 

3) Следната процедура представлява схема за минимална помощ в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията: 
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 Процедура BG161PO003-2.1.08 "Покриване на международно признати стандарти". 
Процедурата е обявена на 1 юли 2010 г. с краен срок за набиране на проектни 

предложения - 30 септември 2010 г.;  

По процедурата се прилагат следните условия, свързани с правилата за минимална помощ: 

o недопустими по схемата са кандидати , на които основната дейност или дейността, за 
която кандидатстват за финансиране се отнася до: 

- дейности от сектора на рибарството и аквакултурите; 

- дейности в областта на първичното производство на селскостопански продукти, 

посочени в Приложение I към Договора за създаване на ЕО;  
- дейности, свързани с преработка и търговия на селскостопански продукти, в 

следните случаи: когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или 

количеството на такива продукти, закупени от първичните производители или пуснати на 

пазара от съответните предприятия, или когато условие за предоставянето на помощта е 
същата да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители; 

- дейности във въгледобивния сектор; 

o недопустими са и следните кандидати: 

- предприятия в затруднение 
- предприятия – обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на 

предходно решение на Комисията, с което дадена помощ се обявява за незаконосъобразна и 

несъвместима с общия пазар; 

o недопустими са и помощи за дейности, свързани с износ за трети страни или други 
държави членки, и конкретно помощи, които са пряко свързани с изнасяните количества, със 

създаването и функционирането на дистрибуторски мрежи или с други текущи разходи във 

връзка с експортната дейност; помощи, поставени в зависимост от използването на местни 

вместо вносни стоки; помощите за придобиване на товарни автомобили, предоставяни на 
предприятия, които осъществяват сухопътни превози на товари за други лица или срещу 

възнаграждение; 

o Безвъзмездната помощ не следва да надхвърля левовата равностойност за 200 000 

евро (100 000 за транспортния сектор) за три последователни данъчни години;  
 

4) Следната процедура представлява схема за минимална помощ под формата 

на гаранции в съответствие с Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията: 

 

 Покана за заявяване на интерес от финансови посредници: No. JER-009/2 за 

финансовия инструмент „Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми”;  

По процедурата се прилагат следните условия, свързани с правилата за минимална помощ 
под формата на гаранции: 

o Недопустими са следните предприятия: 

- предприятията, осъществяващи дейност в отрасъл „рибарство и аквакултури” 

- предприятия, осъществяващи дейност по първично производство на селскостопански 
продукти, посочени в приложение І към Договора; 

- предприятията  по чл. 1 (г-ж) от Регламент (ЕО) № 1998/2006. 

- МСП, които  са „предприятия в затруднение”  

o Финансовото задължение на всяко едно предприятие не може да надхвърля 1 500 000 
евро на предприятие и 750 000 евро на предприятие - за предприятията, осъществяващи 

дейност в отрасъл „шосеен транспорт”; 

o Гаранцията е 80% от всяка загуба, покрита от нея. Загубите, които се покриват от 

гаранцията, са главницата и/или лихвите по финансовото задължение.  
o Финансовите посредници са длъжни да изчисляват брутния грант еквивалент на 

помощта и да осъществяване на процедурите по мониторинг. 

 

5)  Следната процедура представлява схема, нотифицирана пред Европейската 

комисия в съответствие с Временната общностна рамка за мерките за държавна помощ 

за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа 
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криза: 

 

 Процедура BG161PO003-2.1.09 „Предоставяне на консултантски услуги на 

предприятията в затруднение” държавна помощ №333/2010 в ЕК: 

По процедурата са били приложими следните условия на Временната рамка: 
o Допустими кандидати са предприятия, които към 1 юли 2008 г. не са били 

предприятия в затруднение, но които са изпаднали в затруднение след 1 юли 2008 г.;  

o Недопустими са предприятия, които:  

- извършват дейност в сектора на рибарството и аквакултурите;  
-извършват дейности в първичното производство на селскостопански 

продукти;  

- извършват дейности, свързани с преработка и търговия на селскостопански 

продукти, в Насоките за кандидатстване случаи.  
o По схемата не се допуска помощ за износ или помощ, с която се дава предимство на 

местните стоки пред вносните;  

o Процедурата е обявена след положително решение на Европейската комисия. 

o Договори в резултат на схемата могат да се сключват до 31 декември 2010 г. 
 

Процедурата е приключила без сключване на договори. 

 

6) Следните процедури не представляват държавна помощ: 
 

 Покана за заявяване на интерес от финансови посредници: No.JER-009/3 за 

финансовия инструмент  „Фонд за инвестиции в компании в етап на растеж /Growth Capital 
Fund(s)/ ;   

 

 Покана за заявяване на интерес от финансови посредници: No. JER-009/4 за 
финансовия инструмент „Мецанин фонд“ /Mezzanine Fund(s)/. 

 

По процедурата се прилагат следните условия, за да не представлява мярката държавна 

помощ: 
 

o Отношенията между Холдинговия Фонд (публичен инвеститор) и Частните 

инвеститори да бъдат на равни начала (pari passu). 

o Частните инвеститори са нормални икономически оператори, които действат в 
условията на свободна пазарна икономика. 

o Дяловото участие на частните инвеститори е най-малко 50%. 

o Управителят на фонда да бъде избран чрез открита прозрачна процедура на подбор; 

o Инвестиционните решения да са изключително ориентирани към постигане на 
печалба, свързани с обоснован бизнес план и прогнози, както и с ясна и реалистична 

стратегия за оттегляне.  

 

С цел подобряване на капацитета на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност” в 
сферата на държавните помощи се подготвя разширяване на екипа от експерти, работещ в 

тази сфера, и подобряване на неговата експертиза чрез допълнителни обучения.   

 

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 
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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 на допълнително въздействие за развитие и растеж. С оглед на това 

ОП „Конкурентоспособност“ 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 като 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 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 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 14 318 364,76  лева (7 320 975,95 евро), т.е. от 

предвидените по Приоритетната ос средства за малки и средни предприятия остават 189 879 

024,05 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 7 392 
753,90 лева (3 779 913,03 евро), т.е. от предвидените по Приоритетната ос средства за големи 

предприятия остават  45 520 086,97 евро. 

Изплатената безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 към 31.12.2010 г. е в размер 
на 2 535 411,91 лева /1 296 355,41 евро/,и включва: 

-  Изплатени авансови и междинни плащания за малки и средни предприятия в размер на 1 

205 490,36 лева /616 366,89 евро8; 

- Изплатени авансови плащания за големи предприятия в размер на 1 329 921,55 лева /679 

988,52 eвро/.  

По отношение на Приоритетна ос 2: 

 При спазване на правилото „80% за малки и средни предприятия към 20% за големи 
предприятия”, от общият 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 безвъзмездна финансова помощ по процедурите, по които 
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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 

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 95 007 133,69 лв. /48 577 121,22 евро/, т.е. от предвидените по 

Приоритетната ос средства за малки и средни предприятия остават  426 493 102,78 евро. 

Договорената безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2 (по процедура 

BG161PO003-2.1.05 „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 89 531 260,44 лв. /45 777 308,74 евро/, т.е. от предвидените по 

Приоритетната ос средства за големи предприятия остават 72 990 247,26 евро. 

- На етап отчитане изпълнението на проектите и извършване на плащания към бенефициентите:  

Изплатената безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2 към 31.12.2010 г. е в размер 

на 29 929 682,16 лева /15 303 038,22 евро/, включително изплатени авансови плащания в размер, 

както следва: 

 18 405 962,88 лв. /9 410 963,74 евро/ от общо изплатената безвъзмездна финансова 
помощ за авансови и окончателни плащания по Приоритетна ос 2 за малки и средни 

предприятия;  

 11 523 719,28 лв. /5 892 074,48 евро/ от общо изплатената безвъзмездна финансова 

помощ за авансови, междинни и окончателни плащания по Приоритетна ос 2 за големи 

предприятия. 

Общо изплатената безвъзмездна финансова помощ по окончателни плащания в размер на  16 

730 769,70 лева /8 554 437,93 евро/ в съотношение 15 318 440,78 лв. /7832314,54 евро/ или 
91,56%  от общо изплатените окончателни плащания по Приоритетна ос 2 е за малки и средни 

предприятия към 1 412 328,92 лв. /722 123,39 евро/ или 8,44% от общо изплатените окончателни 

плащания по Приоритетна ос 2 за големи предприятия. 
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№ 

Наименование на 

процедурата  

Одобрени за финансиране 

проектни предложения 

Сключени и влезли в сила 

договори за безвъзмездна 

финансова помощ 

 Договори за безвъзмездна финансова 

помощ към 31.12.2010 г. 

микро-, малки 

и средни 

предприятия 

големи 

предприятия 

микро-, малки и 

средни 

предприятия 

големи 

предприятия 

микро-, малки 

и средни 

предприятия големи предприятия 

(бр./сума на 

безвъзмездната 

помощ) 

(бр./сума на 

безвъзмездната 

помощ) 

(бр./сума на 

безвъзмездната 

помощ) 

(бр./сума на 

безвъзмездната 

помощ) 

(бр./сума на 

безвъзмездната 

помощ) 

(бр./сума на 

безвъзмездната 

помощ) 

ПРИОРИТЕТНА ОС 1: „РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА БАЗИРАНА НА ЗНАНИЕТО И ИНОВАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ”  

1. 

22000077BBGG116611PPOO000033//11..11..11--

0011//22000077::  ""ППооддккррееппаа  ззаа  

ссъъззддааввааннее  ии  ррааззввииттииее  ннаа  

ссттааррттиирраащщии  ииннооввааттииввннии  

ппррееддппрриияяттиияя""  

31 
бр. 

     9 249 751,48 

лв.  
― ― 30 бр. 

    9 055 485,89 

лв.  
― ― 

24 
бр. 

     7 414 886,56 

лв.  
― ― 

     4 729 395,38 
€  

   4 630 067,44 
€  

     3 791 229,45 
€  

2. 

BBGG116611PPOO000033--11..11..0022::  

""ППооддккррееппаа  ззаа  

ввннееддрряяввааннее  вв  

ппррооииззввооддссттввооттоо  ннаа  

ииннооввааттииввннии  ппррооддууккттии,,  

ппррооццеессии  ии  ппррееддооссттааввяяннее  

ннаа  ииннооввааттииввннии  ууссллууггии""  

7 бр. 

   11 164 974,49 

лв.  

3 

бр. 

 11 359 789,90 

лв.  

7 бр. 

  11 164 974,49 

лв.  

3 бр. 

 11 359 789,90 

лв.  

6 бр. 

10 879 574,49 

лв. 

2 

бр. 

     7 392 753,90 лв.  

      5 708 648,37 
€  

  5 808 257,44 
€  

    5 708 648,37 
€  

  5 808 257,44 
€  

    5 562 723,43 €         3 779 913,03 €  

ООббщщоо  ззаа  ППррииооррииттееттннаа  оосс  11::  
3388  

ббрр..  

    20 414 725,97 

лв.  3 

бр. 

    11 359 

789,90 лв.  
37 бр. 

  20 220 460,38 

лв.  
3 бр. 

 11 359 789,90 

лв.  30 

бр. 

  18 294 461,05 

лв.  2 

бр. 

  7 392 753,90 лв.  

    10 438 043,75 

€  

   5 808 257,44 

€  

  10 338 715,81 

€  

   5 808 257,44 

€  

      9 353 952,88 

€  
    3 779 913,03 €  

ПРИОРИТЕТНА ОС 2: „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И РАЗВИТИЕ НА БЛАГОПРИЯТНА БИЗНЕС 

СРЕДА” 

1. 

22000077BBGG116611PPOO000033//22..11..11--

0011//22000077::  ""ТТееххннооллооггииччннаа  

ммооддееррннииззаацциияя  вв  

131 
бр. 

48 269 039,21 
лв. 

― ― 66 бр. 
22 534 335,70 

лв. 
― ― 

48 
бр. 

14732620,67 лв. 

(в т.ч. платени 

към 31.12.2010 
г.: 9 587 690,18 

лв.) 

― ― 
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ппррееддппрриияяттиияяттаа""  

24 679 946,42 

€ 

11 521 799,62 

€ 

7 532 784,88 

евро (в т.ч. 
платени към 

31.12.2010 г.: 4 

902 183,34 
евро) 

2. 

BBGG116611PPOO000033--22..11..0044::  

""ТТееххннооллооггииччннаа  

ммооддееррннииззаацциияя  вв  ммааллккии  

ии  ссррееддннии  ппррееддппрриияяттиияя""  

175 

бр. 

97 274 095,17 

лв. 

― ― 
17210 

бр. 

97 401 930,60 

лв. 

― ― 
136 

бр. 

72304527,71 лв. 

(в т.ч. платени 
към 31.12.2010 

г.: 2 078 652,87 
лв.) 

― ― 

49 736 218,00 

€ 

49 801 580,22 

€ 

36 969 285,05 

евро (в т.ч. 
платени към 

31.12.2010 г.: 
1062814,64 

евро) 

3. 

BBGG116611PPOO000033--22..11..0055::  

""ТТееххннооллооггииччннаа  

ммооддееррннииззаацциияя  вв  ггооллееммии  

ппррееддппрриияяттиияя""  

― ― 39 бр. 

97 304 725,85 

лв. 

― ― 
42 

бр.11 

97 140 549,83 

лв. 

― ― 38 бр. 

88555816,86 лв. (в 
т.ч. платени към 

31.12.2010 г.: 873 

420,96 лв.) 

49 751 879,46 

€ 

49 667 936,31 

€ 

45278564,71евро (в 

т.ч. платени към 

31.12.2010 г.: 446 
579,90 евро ) 

4. 

22000077BBGG116611PPOO000033//22..11..22--

0011//22000077::  ""ППооккррииввааннее   ннаа  

ммеежжддууннаарроодднноо  

170 
бр. 

7 581 734,32 
лв. 

11 бр. 697 326,95 лв. 
168 
бр. 

7 466 709,32 
лв. 

11 бр. 697 326,95 лв 
118 
бр. 

4 316 537,68 лв. 
(в т.ч. платени 

към 31.12.2010 
г.: 3 638 602,53 

лв.) 

11 бр.. 
538 907,96 лв.  

(всички са платени 
към 31.12.2010 г.) 

                                                             
10 В това число 5 броя одобрени за финансиране по процедурата кандидати и включени в резервния списък по процедурата. 
11 В това число 5 броя одобрени за финансиране по процедурата кандидати и включени в резервния списък по процедурата.  

../../../Local%20Settings/Local%20Settings/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Local%20Settings/Temp/Rar$DI08.922/Financial_data_LAST_Pril_7._-31.12.2010_-new.xls#RANGE!A28#RANGE!A28
../../../Local%20Settings/Local%20Settings/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/Local%20Settings/Temp/Rar$DI08.922/Financial_data_LAST_Pril_7._-31.12.2010_-new.xls#RANGE!A28#RANGE!A28
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ппррииззннааттии  ссттааннддааррттии""  

3 876 538,67 € 356 543,08 € 3 817 726,41 € 356 543,08 € 

2207044,52 евро 
(в т.ч. платени 

към 31.12.2010 
г.: 1860416,47 

евро) 

275543,49 евро 

(всички са платени 
към 31.12.2010 г.) 

5. 

BBGG116611PPOO000033--22..11..0033::  

""ППооккррииввааннее  ннаа  

ммеежжддууннаарроодднноо  

ппррииззннааттии  ссттааннддааррттии""  

189 
бр. 

5 891 028,59 
лв. 

12 бр. 

618 618,84 лв. 

169 
бр. 

5246570,32 лв. 

12 бр. 

618 618,84 лв. 

130 
бр. 

3 653 447,63 лв.  

(в т.ч. платен 
към 31.12.2010 

г.:13495,20 лв.) 

10 бр. 

436 535,62 лв. 

3 012 081,29 € 316 299,64 € 2 682 569,96 € 316 299,64 € 

1868006,77 евро 

(в т.ч. платен 
към 31.12.2010 

г.: 6900,09 
евро) 

223 200,54 € 

ООббщщоо  ззаа  ППррииооррииттееттннаа  оосс  22::  

665 

бр. 

159 015 

897,29 лв. 

62 бр. 

98 620 671,64 

лв. 

575 

бр. 

132 649 545,94 

лв. 

65 бр. 

98 456 495,62 

лв. 

432 

бр. 

95 007 133,69 

лв. 

59 бр. 

89 531 260,44 лв. 

81 304 784,38 

€ 

50 424 722,18 

€ 

67 823 676,21 

€ 

50 340 779,03 

€ 
48 577 121,22 € 45 777 308,74 € 

ООББЩЩОО::  

703 

бр. 

179 430623,26 

лв. 
65 бр. 

109 980461,54 

лв. 612 
бр. 

152 870 006,32 

лв. 
68 бр. 

109816 285,52 

лв. 462 
бр. 

113 301 594,74 

лв. 
61 бр. 

96 924 014,34 лв. 

91 742 828,13 
€ 

56 232 979,62 
€ 

78 162 392,02 
€ 

56 149 036,47 
€ 

57 931 074,10 € 49 557 221,77 € 
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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” 

двадесет и четири 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 допазарна фаза жизнеспособните иновативни идеи с потенциал за внедряване 

в икономиката. По процедура BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за внедряване в производството 

на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”, осем 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.  

По-голяма част от подкрепените проекти по приоритетна ос 1 се намират в етап 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, петте процедури /три от процедурите са в етап на изпълнение, а две са  
приключили изпълнение и по тях са подадени финални отчети/, 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”,  222 

български предприятия получават подкрепа за разширяване на дейността си чрез 

технологично обновление, подобряване на управлението, 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  269 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 

                                                             
 Представената в тази част информация е за брой сключени договори по описаните процедури към 31.12.2010 
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предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”. 

Интервенциите 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 отношение на петте процедури (три от процедурите са в етап на изпълнение, а две са  

приключили изпълнение и по тях са подадени финални отчети) по Приоритетна ос 2: 

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

към 31.12.2010 г. няма изцяло приключила процедура с извършени окончателни плащания, 
вследствие на това е невъзможно да бъде направен цялостен анализ на постигнатите 

конкретни резултати и принос към целите на Лисабонската стратегия и тези, съгласно чл. 9, 

ал. 3 от Регламент на ЕО 1083/2006.  

Въз основа на отчетените от страна на бенефициентите данни за индикаторите, измерващи 

постигането на резултатите от изпълнението на приключилите проекти, и по конкретно по 

отношение на показател 1 „Брой създадени работни места”, за 162 договора, по които 
Междинното звено е извършило окончателно плащание към 31.12.2010 г., стойността на 

показателя е 624 работни места /от тях 273 жени и 351 мъже/ при заложена стойност за 

средата на програмния период от 626 броя създадени работни места. 

В качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност”, 

експерти от дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” участват като членове 

на работна група 31 „Лисабонска стратегия”. В изпълнение на стратегия „Европа 2020” и 
Националната програма за реформи за период 2011-2015, Оперативна програма 

„Конкурентоспособност” участва със следните мерки: 

 Фонд за рисково финансиране; 

 Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми;  

 Фонд за инвестиции в компании в етап на растеж; 

 Мецанин Фонд; 

 Мерките по Приоритетна ос 4 на ОП „Конкурентоспособност“: „Укрепване на 
международните пазарни позиции на българската икономика”;  

 Процедура „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за 
внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”;  

 Процедура „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, 

процеси и предоставяне на иновативни услуги”; 

 Процедура „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”; 

 Процедура „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 
предприятия”; 

 Процедура „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични 

центрове”; 

 Процедура „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 

трансфер”; 

 Процедура „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”;  

 Процедура „Подкрепа за създаване на технологични паркове”; 

 Процедура „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в 
България”; 

 Процедура „Иновационна мрежа БГ”; 

 Процедура „Изграждане на  технологични паркове”; 

 Процедура „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи 

за управление в предприятията”; 

 Процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”; 
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 Процедура „Създаване на регионални бизнес инкубатори”; 

 Процедура „Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията”; 

 Процедура „Въвеждане на възобновяеми енергийни източници в предприятията”.  

 
В светлината на Стратегията „Европа 2020” при разработване на последните процедури за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на Приоритетна ос 1 „Развитие на 

икономика, базирана на знанието и иновационни дейности” при оценка на проектите се дава 

приоритет на тези, разработени в следните иновативни области: информационни технологии; 
еко и енергоспестяващи технологии и технологии, свързани със здравето. 

 

- 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 

 

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 условия за разкриване 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. Тяхното спазване се съблюдава в процеса на разработване на критериите за 

избор на проекти и се отчита на етап оценка на проектните предложения. При подаване на 
проектните предложения всеки кандидат посочва в представеното от него проектно 

предложение начина, по който ще бъде спазен този принцип, а степента на изпълнение се 

отразява във всеки един междинен и финален отчет.  

Към 31.12.2010 г. отчетената стойност на показател „Брой създадени работни места”, в 

предствените   от страна на бенефициентите данни за индикаторите, измерващи постигането 

на резултатите от изпълнението на приключилите проекти, е 624 работни места /от тях 273 
жени и 351 мъже/ при заложена стойност за средата на програмния период от 626 броя 

създадени работни места. Въз основа на тези данни е видно, че е спазено прилагането на 

правилото за равните възможности в рамките на ОП „Конкурентоспособност”. По-пълен и 

точен анализ може да бъде направен след приключване на процедурите по сключените 
договори през 2008 и 2009 г.  

Принципът на партньорство  
 

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 подготовка, програмиране, 
изпълнение 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 ОП 

„Конкурентоспособност”, 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 
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бизнес среда”. Целта на работните групи е да подпомогнат УО на ОП 

„Конкурентоспособност” в процеса на програмиране на предстоящите за обявяване 
процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

 

През 2010 г. се проведоха две срещи на работните групи, съответно на 13 октомври 2010 г. 

по Приоритетна ос 1 и на 18 октомври 2010 г. по Приоритетна ос 2. В рамките на 
проведените срещи представители на социално-икономическите партньори дадоха своето 

експертно становище и преропъки по разработените от УО общи критерии за избор на 

операции по следните предстоящи за обявяване процедури: в рамките на Приоритетна ос 1 – 

Процедури "Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 
предприятия” и „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в 

България" и в рамките на Приоритетна ос 2 - Процедури „Технологична модернизация в 

малки и средни предприятия” и “Покриване на международно признати стандарти и 

въвеждане на системи за управление в предприятията”.  
 

Предложенията и коментарите, направени в хода на проведените дискусии, бяха отразени 

при окончателното разработване на общите критерии за избор на операции. Така изготвените 

и съгласувани с работните групи критерии, бяха представени за гласуване на Седмото 
заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност”, проведено на 26 

ноември 2010 г.  

 

В допълнение, на 1 септември 2010 г. по инициатива на УО на ОП „Конкурентоспособност” 
се проведе среща с представители на офиси за технологичен трансфер във връзка с 

подготовката на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Създаване 

на нови и развитие на съществуващи офиси за технологичен трансфер” по Приоритетна ос 1 

на ОП „Конкурентоспособност”, а на 5 октомври 2010 г. с представители на бизнес 
инкубатори във връзка с подготовката на Насоките за кандидатстване и пакета документи 

към тях по процедура „ Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”.  

 

Всяка една от срещите изигра важно значение при окончателното разработване на 
процедурите и позволи по-добро адресиране на нуждите на целевите групи.  

 

В рамките на инициативата Иновационен форум, провела се на 26 юли 2010 г. под 

ръководството на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, бе дадена възможност 
за представяне на гледните точки и мнения на широк кръг представители, имащи отношение 

при формулирането и осъществяването на иновационната политика в страната. Направените 

изводи и препоръки в рамките на дискусията бяха взети под внимание от УО и отчетени при 

разработване на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните 

дейности”. Повече информация относно инициативата се съдържа в точка 7 „Информиране и 

публичност” на настоящия доклад. 

 
Предварителното публикуване на проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи по 

процедурите, обявени и разработени през 2010 г., е друга възможност за представители на 

заинтересованите страни да представят своите мнения и коментари, които УО на ОП 

„Конкурентоспособност“  отрази по целесъобразност в окончателния вариант на 
документите.  

 

Принципът на партньорство и максималната прозрачност и отвореност на процеса на 

управление и изпълнение на програмата е един от основните приоритети на Управляващия 
орган и основна тенденция в неговата работа. Всички потенциални бенефициенти и 

представители на социално-икономическите партньори могат и представят своите 

предложения и коментари във връзка с  всеки етап от изпълнението на ОП 

Конкурентоспособност“, които от своя страна са  разгледани и приети по целесъобразност.   
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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 

основателността, 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 Наръчника 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 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 МЗ 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 
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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 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 процедура 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 

Наръчника на МЗ, 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 2010 г. е установено, че са постъпили общо 91 

броя възражения и жалби, от които 9 броя са по отношение на издадени Решения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Ръководителя на МЗ и 82 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 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” 

По процедурата са постъпили общо 37 /тридесе и седем/ броя жалби, 29 /двадесет и девет/ от 

които са свързани с изпълнението на сключени договори за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по процедурата, а останалите 7 /седем/ броя са от кандидати за получаване 

на безвъзмездна финансова помощ.  
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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.  

Процедура за BG161PO003-1.1.02„Подкрепа за внедряване в производството на иновативни 

продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” 

По процедурата е постъпила общо 1 /един/ брой жалба, която е свързана с изпълнение на 

договор за безвъзмездна финансова помощ. 

Жалбата е разгледана от страна на Междинното звено  и изготвен е отговор до подателя.  

Процедура 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати 

стандарти” 

По процедурата са постъпили общо 23 /двадесет и три/ броя жалби, които са свързани с 

изпълнението на сключени договори за безвъзмездна финансова помощ.  

Всички посочени жалби са разгледани от страна на Междинното звено и са изготвени 

отговори до подателите.  

Процедура 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007„Технологична модернизация на предприятията” 

 

По процедурата са постъпили общо 6 /шест/ броя жалби, които са свързани с изпълнението 
на сключени договори за безвъзмездна финансова помощ.  

Всички посочени жалби са разгледани от страна на Междинното звено и са изготвени 
отговори до подателите.  

Процедура BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия” 

По процедурата са постъпили общо 6 /шест/ броя жалби, 5 /пет/ броя от които се отнасят до 

изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ, и 1/една/ от отхвърлен кандидат.  

Всички посочени жалби са разгледани от страна на Междинното звено и са изготвени 

отговори до подателите.  

Процедура BG161PO003-2.1.04 “Технологична модернизация в малки и средни предприятия” 

По процедурата са постъпили общо 13 /тринадесет/ броя жалби, които са свързани с 

изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ. 

Всички посочени жалби са разгледани от страна на Междинното звено като са изготвени 

отговори до подателите.  

Процедура BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти” 

По процедурата са постъпили общо 5 жалби, които са свързани с изпълнение на договори за 

безвъзмездна финансова помощ. 

Всички посочени жалби са разгледани от страна на Междинното звено  и  са изготвени 

отговори до подателите. 

В по-голямата си част постъпилите възражения и жалби се отнасят до не верифициране от 

страна на ДО на част от извършените от бенефициентите разходи. 

Има 3 /три/ броя постъпили възражения във връзка с неизплащане на хонорари на независим 

експерт, за неизплащане на субсидии по договор, както и за липса на заинтересованост към 
вече изобретена иновативна машина от страна на агенцията. 

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 
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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 Междинното звено на ОП 

„Конкурентоспособност“ 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 на ОП „Конкурентоспособност“ 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 2010 г. са констатирани от Изпълнителна 

агенция за насърчаване на малките и средни предприятия – Междинно звено на ОП 

„Конкурентоспособност“  във връзка с изпълнение на одобрените за финансирани 
проекти в рамките на приоритетни оси 1 и 2. 

 През 2010 г. в Междинното звено са регистрирани общо 50 сигнала за нередности. В 
периода 1 януари 2010 г.  – 31 декември 2010 г. в Регистъра на получени сигнали за 

нередности и измами на Междинното звено са регистрирани 50 /петдесет/ броя  

сигнала за извършени нередности и измами.  
Почти 100% от сигналите са регистрирани вследствие на контролните функции по 

проверка от страна на ДО на междинни и финални технически и финансови отчети, 

подадени от бенефициенти при администриране на етапи, или цялостното изпълнение 

на договори за безвъзмездна финансова помощ. 
 

Междинното звено е предприело проверка на фактите и обстоятелствата за всеки един от 

сигналите, регистрирани в Регистъра на получени сигнали за нередности и измами на 

Междинното звено. Проверките включват преглед на документацията, както и извънредни 
проверки на място в производствени бази и офиси на бенефициентите.  

 

В резултат на извършените проверки от служителите по нередностите през 2010 г. са  

приключени 44 /четиридест и четири/ броя от сигналите, регистрирани в Регистър на 
получени сигнали за нередности и измами. Процентът на броя на приключилите сигнали към 

броя на получени сигнали е 88%.  

 

Вследствие на извършените проверки, по девет от сигналите са  регистрирани нередности.  
 

Осем от нередностите са без финансови последствия, тъй като по тях не са верифицирани и 

извършени плащания на средства от  ОП „Конкурентоспособност”. Една от нередностите е с 

финансови последствия, тъй като в началото на 2010 г. на бенефициента е изплатена 
безвъзмездната финансова помощ. 
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Пет от сигналите са регистрирани като нередност – подозрение за измама, по смисъла на 
определението, посочено в Параграф единствен от Допълнителните разпоредби на 

наредбата, приета с ПМС № 285/2009 г. Изпратени са сигнали до специализираното Звено за 

предотвратяване на злоупотреби със средства на ЕС, към Върховна касационна прокуратура. 

Три от установените нередности са изпратени като сигнали в прокуратурата на база 
регистрирани през 2009 г. нередности.  

 

В един от случаите на регистрирана нередност, договорът за безвъзмездна финансова помощ 

е прекратен поради искане от страна на бенефициента. 

Разработени документи в изпълнение на програмата 

Във връзка с цялостното изпълнение на ОП „Конкурентоспособност” и в съответствие с 
разпоредбите, залегнали в европейското и национално законодателство, през отчетния 

период са разработени следните документи: 

 

1. Насоки за кандидатстване, пакет документи за кандидатстане и оперативни 
ръководства за изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ по 

следните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

 Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия 

чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”. Насоките за 

кандидатстване, пакетът документи и оперативното ръководство по процедурата са 
утвърдени със Заповед №РД-16-332/26.03.2010 г. на министъра  на икономиката, 

енергетиката и туризма и Ръководител на УО. Процедурата е обявена на 29.03.2010 г.;  

 Процедура BG161PO003-2.1.06 “Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия”. Насоките за кандидатстване, пакетът документи за кандидатстване и 

оператнивното ръководство по процедурата са утвърдени със Заповед № РД-16-

478/10.05.2010 г. на министъра  на икономиката, енергетиката и туризма и 

Ръководител на УО. Процедурата е обявена на 10.05.2010 г.; 

 Процедура BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия". 

Насоките за кандидатстване, пакетът документи за кандидатстване и оперативното 

ръководство по процедурата са утвърдени със Заповед № РД 16-685/02.06.2010 г. на 
министъра  на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на УО. 

Процедурата е обявена на 04.06.2010 г.; 

 Процедура BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти". 

Насоките за кандидатстване, пакетът документи за кандидатстване и оперативното 
ръководство по процедурата са утвърдени със Заповед № РД -16-808/01.07.2010 г. на 

заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на УО. 

Процедурата е обявена на 01.07.2010 г.; 

 Процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. 
Насоките за кандидатстване, пакетът документи за кандидатстване и оперативното 

ръководство по процедурата са утвърдени със Заповед № РД-16-854/16.07.2010 г. на 

заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на УО. 
Процедурата е обявена на 16.07.2010 г.;  

 Процедура BG161PO003-2.1.09 „Предоставяне на консултантски услуги на 

предприятията в затруднение”. Насоките за кандидатстване, пакетът документи за 
кандидатстване и оперативното ръководство по процедурата са утвърдени със Заповед 

№ РД-16-1057/15.09.2010 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и 

туризма и Ръководител на УО. Процедурата е обявена на 15.09.2010 г.;  

 Процедура BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с 
увреждания”. Насоките за кандидатстване, пакетът документи за кандидатстване и 

оперативното ръководство по процедурата са утвърдени със Заповед №РД-16-



 57 

1431/11.12.2010 г. на заместник-министъра  на икономиката, енергетиката и туризма и 

Ръководител на УО. Процедурата е обявена на 11.12.2010 г.; 

 Процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес 

инкубатори”. Насоките за кандидатстване, пакетът документи за кандидатстване и 

оперативното ръководство по процедурата са утвърдени със Заповед №РД-16-
1350/26.11.2010 г. на заместник-министъра  на икономиката, енергетиката и туризма и 

Ръководител на УО. Процедурата е обявена на 26.11.2010 г.;  

 Процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на 
иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”. Насоките за 

кандидатстване, пакетът документи за кандидатстване и оперативното ръководство по 

процедурата са утвърдени със Заповед №РД-16-1501/30.12.2010 г. на заместник-

министъра  на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на УО. 
Процедурата е обявена на 30.12.2010 г.; 

 Процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия”. Насоките за кандидатстване, пакетът документи за кандидатстване и 
оперативното ръководство по процедурата са утвърдени със Заповед № РД-16-

1500/30.12.2010 г. на заместник-министъра  на икономиката, енергетиката и туризма и 

Ръководител на УО. Процедурата е обявена на 30.12.2010 г.;  

 Процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи 
предприятия”. Проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи за 

кандидатстване са публикувани за обществено обсъждане на 23.12.2010 г. 

Процедурата ще бъде обявена в началото на 2011г.; 

 Процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи 
офиси за технологичен трансфер”. Проект на Насоки за кандидатстване и пакет 

документи за кандидатстване са публикувани за обществено обсъждане на 21.12.2010 

г. Процедурата ще бъде обявена в началото на 2011г.; 

 Процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи 

технологични центрове”. Проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи за 

кандидатстване са публикувани за обществено обсъждане на 20.12.2010 г.  
Процедурата ще бъде обявена в началото на 2011г.; 

 Процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи 

технологични центрове”. Проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи за 
кандидатстване са публикувани за обществено обсъждане на 20.12.2010 г.  

Процедурата ще бъде обявена в началото на 2011г.  

 

2. Изменение и допълнение в Насоките за кандидатване и пакета документи за 

кандидатстване 

Със Заповед № РД-16-989/23.08.2010 г. на Ръководителя на УО на ОП 
„Конкурентоспособност” са изменени и допълнени Насоките за кандидатване и пакета 

документи за кандидатстване по следните процедури за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия 

чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”; BG161PO003-
2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”; BG161PO003-2.1.07 

„Технологична модернизация в големи предприятия” и BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за 

развитието на клъстерите в България”. Промените са направени с цел избягване ощетяването 

на потенциалните бенефициенти по процедурите с оглед прилагането на изискванията за 
сконтиране на помощта.  

 

3. Описание на действащите за периода системи за управление и контрол на Оперативна 

програма „Конкурентоспособност” и наръчници на УО и МЗ 

За отчетния период действа описание на Системите  за управление и контрол на ОП 

„Конкурентоспособност”, вариант 7, утвърден от министъра на икономиката, енергетиката и 
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туризма със Заповед РД-16-986/18.11.2009 г. 

Наръчник на УО 

Действащите за периода процедури са регламентирани в Наръчника на УО на Оперативна 

програма „Конкурентоспособност”, Вариант 7, утвърден със Заповед № РД-16-986/18.11.2009 

г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма. 

Наръчник на МЗ 

За периода 1 януари – 31 декември 2010 г. действащият Наръчник на МЗ е вариант 7, утвърден 

от министъра на икономиката, енергетиката и туризма със Заповед № РД-16-1016/27.11.2009 г. 

 

Разработване на проект на описание на Системите за управление и контрол и проект на общ 
Наръчник по Оперативна програма „Конкурентоспособност”, вариант 8  

Към 31 декември 2010 г. е в процес на разработване проект на описание на Системите за 
управление и контрол на ОП „Конкурентоспособност”, вариант 8, и проект на общ Наръчник по 

ОП „Конкурентоспособност”, вариант 8, определящ начина на работа на УО и МЗ. Със Заповед 

№ РД-16-1227/29.10.2010 г. е създадена работна група за разработване на двата проекта.  

Двата проекта отразяват усилията на УО и МЗ за повишаване ефективността на процеса на 

управление и изпълнение на програмата, подобряване на комуникацията, структурата на двата 

органа, ускоряване на плащанията, унифициране на правилата и процедурите, свързани с 
процеса на кандидатстване и изпълнение на одобрените за финансиране  проекти.  

Проектът на общ Наръчник по ОП „Конкурентоспособност“ (вариант 8) отразява и 
настъпили изменения в нормативната уредба, касаеща реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ от Структурните фондове на ЕС, описани в т. 2.4 на доклада.   

Подготвени са и промени по отношение на процедурите за работа с оглед изпълнение на 

препоръките, представени с доклади от извършени одити на изпълнението на Приоритетни 

оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”.  

Голяма част от контролните листове за извършване на проверки на място, проверка на 

междинни и/или финални отчети, проверка на искания за плащания, проверка на искания за 

верифициране на средства и т. н. са прецизирани, като са включени всички необходими нива на 
контрол.  

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 ОП „Конкурентоспособност“ през 2009 г.  

 

В частта Анализ на напредъка и постигнатото е включена информация за прилагането на 

режимите на държавни помощи, включително административния капацитет на УО в тази 

област.  

 

В табличен вид е представено мониторирането на правилото 80-20% (МСП - големи 

предприятия) в рамките на оперативната програма. 

 
В т. 2.7 е представена информация за предприетите от УО действия за извършване на 

междинна оценка на изпълнението на програмата.  

 

Административен капацитет на УО и МЗ  
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В т. 2.3. на доклада е представена информация за направените през 2010 г. структурни 

промени в УО и МЗ с цел оптимизиране на работата на двата органа и повишаване на 
тяхната ефективност, както и състоянието на административния капацитет и мерките, 

предприети в тази насока. В частта, представяща информация за целевите групи и оказаната 

подкрепа е включена информация за регионалните структури и тяхната роля в изпълнението 

на оперативната програма.  

 

Финансова информация  

В представената в т. 2.1.3 таблица за категоризация е спазена методологията, използвана при 
представяне на информацията за Стратегическия доклад.  

 

Демаркация с другите инструменти  

Представената в доклада информация, отчита направените препоръки, като е включена 

информация за всички мерки, предприети от УО с цел избягване на припокриване с другите 
финансови инструменти на ЕС.  

 

Информация и публичност 

Положени са усилия информацията в тази част от доклада да бъде максимално синтезирана.  
 

- 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. 

 

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. 
 

Направеният от УО и МЗ вътрешен анализ на процеса на изпълнение и управление на 

оперативната програма от обявяване на първите процедури за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ през октомври 2007 г. до края на 2010 г. открои необходимостта от 
цялостно оптимизиране на процеса, свързано както с промяна в структурата на двата органа, 

така  и с подобряване на действащите процедури и функции.    

От 15 декември 2010 г. е в сила нова структура на УО, която включва следните подобрения:  

- По-ясно разпределение на функциите и отговорностите между отделните отдели и 
сектори в структурата на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”; 

- Повишаване на ефективността на комуникацията;  
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- Прецизиране на процедурите, свързани с управление на изпълнението на ОП 
„Конкурентоспособност”.  

Към 31 декември 2010 г. е в процес на подготовка нова структура на МЗ, която ще влезе в 
сила през месец януари 2011 г. и предвижда следните подобрения: 

-  По-добро регламентиране на функциите и разграничение на отговорностите между 
отделните звена в структурата на МЗ, което ще повиши ефективнстта на изпълнение на 

задълженията му и установяване на по-ясна отговорност при неизпълнение на 

задълженията; 

-   По-добра координация в дейността на централната администрация и териториалните звена 

на МЗ в страната, включително унифицирано прилагане на процедурите за работа, по-

ефективна комуникация и подобряване на работата с крайните бенефициенти на помощта 
и спазване на сроковете от страна на МЗ при изпълнението на основни функции и задачи;  

-    Премахване на дублиращите се и неефективни нива на контрол по отношение на някои от 
основните правила и процедури, прилагани в дейността на МЗ, което затруднява процеса 

на наблюдение и финансов контрол на изпълнението на сключените договори за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и води до забавяне на плащанията към 

бенефициентите по операциите на Приоритетни оси 1 и 2;  

-    Предприемане на мерки за повишаване на административния капацитет на служителите 

на МЗ чрез вътрешно преструктуриране, кадрово осигуряване и изпълнение на планове за 
обучение на служителите за по-ефективно осъществяване на делегираните функции по 

изпълнение на операциите по Приоритетни оси 1 и 2. Постигането на оптимална 

координация и оперативност в дейността на МЗ налага необходимостта от въвеждането и 

прилагането на система от правила и процедури за управление на човешките ресурси, 
която да гарантира повишаване на капацитета на служителите за качествено изпълнение 

на всички функции и задачи на МЗ. 

Направените структурни промени, заедно с тези, предвидени във вариант 8 на Наръчника по 

ОП „Конкурентоспособност”, ще доведат до значително оптимизиране на процеса на 

управление, повишаване на процента на изплатени средства към бенефициентите и на по-

висока ефикасност и  ефективност на процеса на изпълнение на програмата.  

В допълнение, значителни усилия от страна на УО и МЗ на програмата са направени за 

повишаване капацитета на служителите на двете администрации.  

Към 31 декември 2010 г. администрацията на УО се състои от 80 щатни бройки (броят на 

заетите позиции е 62, а на незаетите 18). За периода 1 януари – 30 декември 2010 г. броят на 
напусналите служители е 3, а на новопостъпилите 10.  

Към същата дата щатната бройка на администарцията на МЗ е 173 служителя (броят на 
заетите позиции е 152, а на незаетите 21). Броят на напусналите служители е 33, а на 

новоназначените служители 30.  

 

Мерките за подобряване на административния капацитет на служителите са в следните 
няколко насоки:  

 При назначаване на служител в администарцията на УО и МЗ, се прави оценка на 

нуждата от обучение, за което се изготвя личен план за обучение и се отчита  нуждата 
от специализирано обучение в различни сфери, свързани с функциите, отговорности и 

непосредстваната работа на служителя; 

 На базата на личните планове се подготвят годишните планове за обучение на УО и 
МЗ; 

 През 2010 г. служителите на УО са участвали в 19 обучителни семинара в областта на 

управление на Европейските фондове, проведени от български и европейски 

институции; .  

 За същия период експертите от МЗ са взели участие в 6 обучителни семинара в 
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същата сфера. 

Предприетите мерки за преодоляване на забавянето в плащанията към бенефициентите по 
програмата включват: 

 По-нататъшно уеднаквяване на подхода при верификация на разходите от УО и от 
МЗ; 

 Работа в екип – всички финални отчети по процедурите, обявени през 2007 г. бяха 

прегледани в периода октомври – ноември 2010 г. на място в МЗ съвместно от 

отговорните експерти от УО и МЗ, с цел повишаване капацитета на МЗ при 
верификация на разходите. В резултат на тази мярка бяха извършени 93 плащания по 

одобрени финални отчети до края на 2010 г.; 

 Направените промени в структурата на УО и МЗ, както и тези, предвидени във 

вариант 8 на Наръчника по ОП „Конкурентоспособност”, описани по-горе.  

 

- За програми, финансирани от ЕСФ: значителни проблеми, срещнати при 

изпълнението на 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). 

 

Промени в нормативната уредба, оказали влияние върху изпълнението на 

оперативната програма  

 

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: 

 

• Регламент (ЕС) № 539/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 г. 

за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г., относно 
определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на опростяването на някои 

изисквания и по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление; 

 
• Регламент (ЕС) № 832/2010 на Комисията от 17 септември 2010 г. за изменение на 

Регламент (ЕО) № 1828/2006 за определяне на правила за прилагането 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 (ЕО) 
№ 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за 

регионално развитие. 

 

Изменени са следните нормативни актове: 

 

1. В Държавен вестник, бр.52 от 09.07.2010 г. е обнародван Закон за изменение и 

допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИД на ЗОП). С горепосочения закон е 

изменена разпоредбата на чл. 19, ал. 2, т. 22, б. ”б” от ЗОП. 
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В старата редакция (преди приемането на ЗИД на ЗОП от 09.07.2010 г.) разпоредбата 

на чл. 19, ал. 2, т. 22, б. ”б” от ЗОП предвиждаше извършване на предварителен контрол 
върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства 

от европейските фондове за доставка или услуга, когато кумулативно са налице следните две 

условия: 

1.1.  доставката или услугата да е на стойност равна или по-висока от 1 000 000 лв. без 
ДДС и  

1.2. когато през последните две години при бенефициента са установени нарушения 

при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки с влязло в сила 

наказателно постановление или решение на орган по обжалване. 
В новата редакция на чл. 19, ал. 2, т. 22, б. ”б” от ЗОП, съгласно ЗИД на ЗОП от 

09.07.2010г., е отпаднало второто условие, като разпоредбата предвижда извършване на 

предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или 

частично със средства от европейските фондове във всички случаи на доставка или услуга на 
стойност, равна или по-висока от 1 000 000 лв. без ДДС. 

 

2. В резултат на промените, направени в ЗОП със Закона за изменение и допълнение 

на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 52 от 09.07.2010 г.) с Постановление № 253 
от 27.10.2010 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет 

(обн., ДВ, бр. 86 от 2.11.2010 г.) са направени и съответните промени в Наредбата за 

осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, 

финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове. В резултат на 
изменението се отмениха разпоредбите на чл. 9, ал. 3 и чл. 5, ал. 4, съгласно които когато 

процедурата за обществена поръчка е с обект доставки или услуги и при възложителя не са 

установени нарушения за последните две години, той уведомява управляващия орган на 

съответната програма или междинното звено за откриването на процедурата и прилага 
декларация по чл. 5, ал. 4. При действието на чл. 9, ал. 3 и чл. 5, ал. 4 от наредбата,  

документите по чл. 9, ал. 1 не следваше да се изпращат на управляващия орган.  

 

3. ПМС № 121 от 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., посл. изм. и доп. ДВ., бр. 44 от 11.06.2010 г.);  

Това е постановлението, чийто текст урежда общата рамка по провежданите 
процедури за предоставяне на БФП и чиито изменения създават предпоставки за изменения 

на съотносимите поднормативни актове, които детайлизират отделни страни от процеса на 

подготовка, подбор, изпълнение и мониторинг. Постановлението е изменяно четирикратно 

през 2010 г., като измененията са обнародвани в ДВ бр. 31/23.04.2010г., бр. 64/17.08.2010 г., 
бр. 90/16.11.2010 г. и бр. 95/03.12.2010 г. 

Първото изменение е в пар. 2 от Заключителните разпоредби на ПМС №70/14.04.2010 

г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз. Договарящият орган 

е задължен да представи предварително към 15.10. на текущата годишна работна програма 
на министъра по управление на средствата от Европейския съюз, който я внася за 

съгласуване от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз. 

Програмата се разглежда от Съвета, преди да се одобри от Комитета за наблюдение на 

съответната оперативна програма. 
С ПМС №111/03.06.2010 г. за изменение и допълнение на ПМС 121/2007 г. се 

създават ограничения относно кандидатите, които могат да участват в процедура за подбор 

на проекти, уточнен е реда за изработване на Индикативната годишна програма, предвиден е 

различен ред за получаване на разяснения от страна на кандидатите, публикуването на 
Списъци на отхвърлените на етапите Административно съответствие и Допустимост, 

уточняват се процедурни правила по провеждането на процедурите по подаване на проектни 

предложения, оценяване и уведомяване на кандидатите. 

С ПМС №277/26.11.2010 г. се установява тримесечен срок за оценка на проектните 
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предложения, считано от издаване на акта за определяне състава на оценителната комисия и 

се обединяват „оценките на етапи Административно съответствие и Допустимост” с  „оценка 
на Административно съответствие и Допустимост”.  

 

4. 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 Европейски фонд за регионално развитие (обн. 

ДВ. бр. 80 от 5 октомври 2007 г., посл. изм. и доп. ДВ., бр. 34 от 5.04.2010 г.). 

Постановлението е допълнено с разпоредба, разширяваща приложното поле на допустимите 

за финансиране разходи, а именно: „За допустими могат да бъдат признати и разходи, 
извършени преди датата на подаване на проектното предложение, в случай, че разходите са 

за услуги, необходими за подготовката на проектното предложение, и са предвидени в 

Насоките за кандидатстване”. 

 
5. ПМС №182 от 21.07.2006 г. за създаване на Комитети за наблюдение на 

Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн. ДВ. бр.62 от 1 август 

2006 г., посл. изм. ДВ., бр. 46 от 18.06.2010 г., в сила от 1.07.2010 г.);  
 

6. 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 
(обн. ДВ. бр.1 от 6 януари 2009г., посл. изм. и доп., ДВ., бр. 31 от 23.04.2010 г., в сила от 

23.04.2010 г.). Измененията и допълненията касаят въвеждането на информация в Единния 

информационен портал за обща информация за управлението на Кохезионния фонд на ЕС в 

Република България, начина на определяне на длъжностните лица, конкретните права и 
задължения на потребителите и реда за предоставяне на достъп до информационната 

система. 

 

7. ПМС № 8 от 04.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с право 
нарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (обн. ДВ. бр.13 от 

11 февруари 2003 г., посл. изм. ДВ., бр. 7 от 21.01.2011 г.). Изменено е наименованието на 

Съвета, а именно „Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи 

финансовите интереси на Европейския съюз”, конкретизирани са разпоредбите относно 
състава му, функциите му, правомощията на членовете му, реда за взаимодействие с други 

разследващи органи, актовете, с които се уреждат приложимите процедури за 

администриране на нередности и измами със средства по фондове и програми на ЕС.  

 
8. ПМС №6 от 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 (обн. ДВ. бр.10 от 30 януари 2007г., посл. изм. и доп., ДВ., бр. 31 от 

23.04.2010 г., в сила от 23.04.2010 г.). Приети са следните изменения: 
• Изменен е органа, който отговаря за цялостната поддръжка на Единния 

информационен портал за обща информация за управлението на Кохезионния фонд на ЕС в 

Република България /портала/ – Централното координационно звено в Министерството на 

финансите” се заменя с Дирекция „Информация и системи за управление на средствата от 
Европейския съюз” в администрацията на Министерския съвет.  

• Постановено е, че информацията в портала се въвежда от администрацията на МС и 7 

ресорни министерства, сред които е МИЕТ. Съответните министри са задължени да 

определят със заповеди отговорните длъжностни лица, които ще извършват въвеждането и 
актуализирането на информацията в портала, за което да уведомят министъра на финансите.  

 

9. ПМС №55 от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от 

страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните 
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фондове и Кохезионния фонд на ЕС, съвместната Оперативна програма за трансгранично 

сътрудничество „Черно море 2007-2013 г.” и от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство /загл. изм. и доп. ДВ. бр. 68 от 2009 г., изм. ДВ бр. 93 от 

26.11.2010 г./ (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 2009г. , изм. ДВ. бр. 93 от 

26.11.2010 г.). В постановлението са направени изменения в следните текстове:  
• чл. 2, ал. 3: От обхвата на ПМС са изключени трудовите договори и договорите, 

сключени с експерти, които са били обектна оценка по реда  на ПМС №121/2007 г. и са 

станали част от договора за предоставяне на БФП и наемните договори за сгради или други 

недвижими имоти; 
• чл. 11, 12, 12 а: Изменен е списъка с основанията за провеждане на процедура на 

договаряне, както и финансовите прагове, под които бенефициентите могат да не провеждат 

процедура за определяне на изпълнител, но са длъжни да съберат не по-малко от 3 оферти, 

които съдържат техническо и финансово предложение, както  и правилата, свързани с 
неразделяне предмета на поръчката, определяне на вида на процедурата и др.  

• пар. 26: предоставена е възможност на управляващите органи на ОП да делегират 

свои правомощия по постановлението на своите междинни звена в качеството им на 

договарящи органи. 
 

Приети са следните нови актове: 

 

1. ПМС №70 от 14.04.2010 г. за координация при управлението на средствата от 
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 31 от 23.04.2010 г., в сила от 23.04.2010 г.). 

Постановлението урежда, че цялостната организация и ръководство на системата за 

координация при управлението на средствата от Европейския съюз /ЕС/ се осъществява от 

министъра по управлението на средствата от Европейския съюз и разписва подробно 
функциите му. Създава се Съвет за координация при управлението на средствата от 

Европейския съюз като орган на Министерския съвет и се разписват състава и дейността му; 

 

2. ПМС №112 от 4.06.2010 г. за създаване на Централен орган за обществени поръчки 
за нуждите на органи на изпълнителната власт (обн., ДВ, бр. 45 от 15.06.2010 г.). Съгласно 

чл. 2, ал. 2 от постановлението Централният орган за обществени поръчки (ЦООП) провежда 

процедури с цел сключване на рамкови споразумения с предмет на обществените поръчки 

съгласно чл. 3 от това ПМС  за нуждите на органи на изпълнителната власт и техните 
администрации. 

В чл. 3 от горепосоченото ПМС №112/04.06.2010 г. е посочен предметния обхват на 

обществените поръчки за доставки на стоки и предоставяне на услуги, които следва да се 

възлагат чрез ЦООП, като изчерпателно са изброени категориите стоки и услуги.  
С оглед правилното прилагане на ЗОП и ПМС №112/04.06.2010 г. възникна въпроса 

обвързан ли е така посоченият в чл. 3 от постановлението предмет на обществените поръчки 

с източника на финансиране на стоките, съответно услугите, които следва да бъдат 

предоставени  в резултат от проведените от ЦООП процедури. 
 Разпоредбите на постановлението дават основание да се направят две различни 

заключения относно източника на финансиране на обществените поръчки, организирани от 

ЦООП. От една страна, от използваните в чл. 4,  ал. 2 и ал. 3 изрази „за сметка на 

предвидените им за тази цел бюджети” и „в рамките на утвърдените им лимити” може да се 
заключи, че ЦООП организира само обществени поръчки (с предмет, посочен в чл. 3), 

финансирани от държавния бюджет. От друга страна, от изразите „за нужните стоки и 

услуги”, „обхваща цялата потребност на възложителите от съответната стока или услуга по 

чл. 3” и „обхващат цялата потребност на възложителите от самолетни билети …”, 
употребени в чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1, т. 1, изр. второ и § 2, изр. пето от постановлението, 

може да се направи извод, че няма разграничение между отделните източници на 

финансиране и при това положение, в обхвата на постановлението ще попаднат и доставката 

на стоки, предоставянето на услуги по чл. 3, които ще се финансират със средства от 
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европейските фондове. Още повече, че средствата, предоставени от европейските фондове 

имат характер на бюджетни, тъй като след отпускането им се превеждат по бюджетната 
сметка на съответното ведомство и следва да се разходват при спазване на общите условия.   

До края на 2010 г. няма еднозначен отговор на горепосочения въпрос. 

 

3. ПМС №134 от 5.07.2010 г. за приемане на Методология за определяне на 
финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на 

оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за 

рибарство (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2010 г., в сила от 13.07.2010 г.);  
 

4. ПМС №339 от 30.12.2010 г. за изменение и допълнение на Методологията за 

определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с 

изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на 
Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 

Европейския фонд за рибарство, приета с Постановление № 134 на Министерския съвет от 

2010 г. (ДВ, бр. 53 от 2010 г.).  

  
5. ПМС №179 от 10.08.2010 г. за определяне на механизма за верифициране на 

разходите и изплащане на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, 

съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн., 

ДВ, бр. 64 от 17.08.2010 г., в сила от 17.08.2010 г.). Постановлението подробно разписва 
извършването на авансови, междинно/междинни и окончателни плащания към бенефициента 

от страна на Управляващия орган/Междинното звено, верифицирането на разходите и 

действията, които се предприемат при установени нередности. 

 
6. Решение №560 от 29.07.2010 г. на Министерски съвет за приемане на план за 

изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация, в което се предвижда 

закриване на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и 

прехвърляне на дейностите й към други държавни институции.  
 

7. На заседание на Съвета за управление на средствата от ЕС от 05.02.2010 г. са 

разгледани Общи насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от 

Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при 
управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния 

фондове на ЕС, които са одобрени от министър-председателя на Република България. Целта 

на общите насоки е: 

- описание на процедурите за ограничаване на риска от настъпване на конфликт на 
интереси, с оглед спазването на принципа на безпристрастност и независимост при 

управление на оперативните програми, съ-финансирани от Структурните фондове и 

Кохезионния фонд на Европейския съюз; 

- регламентиране на мерки и контролни механизми, както и въвеждане на ограничения за 
лица, заемали длъжности на трудово или служебно правоотношение в Управляващите 

органи и Междинните звена на оперативните програми, след тяхното освобождаване. 

Указания на сертифициращия орган по оперативните програми: 

 ДНФ №4 от 26.07.2010 г. относно условията и реда на изплащане на безвъзмездна 
финансова помощ със средства от Структурните и Кохезионния фондове на 

Европейския съюз и кореспондиращото национално съфинансиране. 

 ДНФ №5 от 21.10.2010 г. относно сертифициране на разходите по Оперативни 
програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на 
Европейския съюз. 

 ДНФ №6 от 13.12.2010 г. относно организация на счетоводния процес в 

http://www.eufunds.bg/document/644
http://www.eufunds.bg/document/772
http://www.eufunds.bg/document/829
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Управляващите органи/Междинните звена, управляващи средствата по 

Структурните и Кохезионния фондове на ЕС и кореспондиращото национално 
съфинансиране. 

 ДНФ №7 от 22.12.2010 г. относно отписване и възстановяване на недължимо 
платени и надплатени суми, както и на неправомерно получени или неправомерно 

усвоени средства по проекти, съфинансирани от Структурните и Кохезионния 

фондове на Европейския съюз. 

 

Процедури за предостявяне на безвъзмездна финансова помощ, обявени като 

антикризисна мярка  

Финансовата и икономическа криза, която продължи и през 2010 г. и засегна редица 
български предприятия, доведе до разработването и обявяването на две процедури за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ извън Индикативната годишна работна 
програма за 2010 г., които да отговорят на възникналите финансово-икономически 

предизвикателства и проблеми: 

- Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.09 

“Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение” 

През 2010 г. българската икономика продължава да се развива в условията на влошаване на 

международната конюнктура. Сътресенията на международните финансови пазари 

прерастват в най-дълбоката и бързо разширяваща се системна криза, наблюдавана за 
последните сто години. Нарушеното функциониране на пазарите и затягането на кредитната 

дейност от страна на банките се пренасят върху динамиката на реалния сектор. Така 

свиването на пазарите и ограничаването на достъпа до банково кредитиране е причина за 

увеличаване на фалитите, като най-засегната е групата на малките и средните предприятия, 
които са най-чувствителни към промените в бизнес средата. В този контекст, предоставянето 

на подкрепа чрез професионални консултации за оздравяване и възвръщане на 

жизнеспособността на изпаднали в затруднение предприятия вследствие на влошената 

финансова и икономическа среда, предоставяна по настоящата процедура цели да допринесе 
за ограничаване на фалитите на малките и средни предприятия в България и за 

неутрализиране на негативните последици по отношение на заетостта и ограничаването на 

растежа на националната икономика.  

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.09 

“Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение” беше обявена в 

съответствие със Съобщение на Комисията - Временна общностна рамка за мерките за 
държавна помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и 

икономическа криза (публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, ОВ С 16, 

22.01.2009 г.), като цели да предостави подкрепа на българските малки и средни 

предприятия, изпаднали в затруднение след 1 юли 2008 година вследствие на негативните 
последици от проявилата се в глобален аспект финансова и икономическа криза. 

Процедурата цели да даде тласък за възстановяването на иначе жизнеспособни предприятия 

чрез предоставянето на достъп до консултации за развитие и прилагане на планове за 

оздравяване, преоринтиране на политиките за управление на човешките ресурси, 
производствените програми и търговски стратегии, както и цялостно преструктуриране на 

бизнес процесите с оглед възстановяване на пазарния растеж и финансовата стабилност на 

предприятията.  

До крайния срок за кандидатстване по процедурата 16 ноември 2010 г. бяха получени 4 

проектни предложения, като съгласно  доклада на Оценителната комисия нито едно от тях не 

отговаря на критериите за допустимост на кандидатите и проектните дейности в следствие  
на което по процедурата не са подписани договори за безвъзмездна финансова помощ.   

- Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.10 
„Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания” 

http://www.eufunds.bg/document/865
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Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.10 

„Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания” е разработена съвместно 
между Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ и Агенцията за хора с 

увреждания /АХУ/, като е насочена към насърчаване на инвестициите в съвременни 

технологии и оборудване за разширяване на дейността, оптимизиране на производствените 

процеси и повишаване на производителността на специализираните предприятия и 
кооперации на хора с увреждания в България. Към момента по данни на Агенцията за хората 

с увреждания в страната оперират общо около 130 такива предприятия, като по-голямата 

част от тях са организирани в пет работодателски съюза – Съюза на глухите в България, 

Съюза на слепите в България, Национална федерация на работодателите на инвалидите, 
Национален съюз на кооперациите на инвалидите и Национален съюз на 

трудовопроизводителните кооперации. Специализираните предприятия и кооперации 

осигуряват заетост на около 5 000 души, като малко над половината от общия брой на 

заетите са хора с различна степен на нетрудоспособност. В структурата на специализираните 
предприятия и кооперации на хора с увреждания в страната най-голям е дела на микро 

предприятията с персонал до 10 души – те съставляват 55% от всички предприятия, 25% са 

малки предприятия, като останалите 20% са средни. Незначителен е броя на големите 

предприятия с персонал над 250 души – към тази категория се отнасят около 21 
специализирани предприятия. 

Спадът на вътрешното търсене, спадът във външната търговия със стоки и услуги и 
останалите негативни последици на кризата водят до задълбочаване на основните 

ограничения пред развитието на всички български предприятия, като засягат особено 

сериозно специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания. Липсата на 

свободни ресурси за инвестиции в съвременни технологии и оборудване и разширяване на 
дейността, необходимостта от оптимизиране на производствените процеси и повишаване на 

производителността днес са едни от основните им проблеми и ограничения. За сравнение 

около 90 % от наличното оборудване на предприятията в структурата на Съюза на слепите в 

България е закупено в периода 1974 – 1985 година, 65% от оборудването на предприятията в 
системата на Съюза на глухите е придобито в периода между 1970 и 1990 година, като 

аналогична е ситуациата и по отношение на останалите специализирани предприятия и 

кооперации на хора с увреждания в страната. Морално остарялото оборудване е основна 

пречка за повишаване на производителността, създаване на продукти с висока добавена 
стойност, увеличаване на ефективността на производствените процеси и генерирането на 

нови работни места за най-уязвимите групи в съвременното общество.  

 

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 ч лен 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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1. С цел избягване на припокриване и осигуряване на съгласуване на подкрепата, 

предоставяна по линия на оперативната програма 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 бяха 

спазени всички ангажименти за осигуряване на координацията и демаркацията на помощта. 
В тази връзка са спазени: 

 Указание № УО-2/12.11.2007 г. на УО на ОП „Конкурентоспособност” към МЗ 
относно тълкуването 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 допълнение, с цел избягване на припокриване на дейности по проектите на етап 

кандидатстване по ОП „Конкурентоспособност”, останалите оперативни програми, програма 

ФАР и Националния иновационен фонд (НИФ), се извършва проверка за двойно 

финансиране от Оценителните комисии, на етап „оценка на административното съответствие 
и допустимостта” и на етап „техническа и финансова оценка”. За целта Оценителната 

комисия използва следните източници: 

- Специално създаденият в ИСУН подмодул „Двойно финансиране” в модул 

„Регистрация”, в които при задаване на ЕИК на фирмата се генерира информация за 

всички подадени проекти предложения и/или проекти (в процес на изпълнение, 

приключили или прекратени) със съответните дейности и стойност на проекта; 

- Актуализираната информация за изпълнените и съответно приключили с окончателно 

плащане проекти по програма ФАР, която УО поддържа и периодично предоставя на 
МЗ; 

- Регистърът за минималните помощи на Министерство на финансите;  

- Създадената база данни за проектните дейности, размера на субсидията и статуса на 

изпълнение на проектите в ИАНМСП, в качеството й на администратор на 
Националния иновационен фонд (НИФ) по изпълнение на Мярка 1 на Иновационната 

стратегия на Република България. 

Преди подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ се извърша проверка от 

екипа по договаряне относно декларираните от кандидатите помощи.  

2. С цел избягване на двойно финансиране на проектите на етап изпълнение по ОП 

„Конкурентоспособност”, останалите оперативни програми и програма ФАР, със заповед № 

РД-16-4/22.01.2010г. на Ръководителя на МЗ са определени отговорни служители, които 

актуализират и предоставят информацията за изпълнението на проектите. За целта се 
използват следните източници: 

- Специално създаденият в ИСУН под модул „Двойно финансиране” в модул 
„Регистрация” и модул „Договори”; 

- Актуализираната информация за изпълнените и съответно приключили с окончателно 
плащане проектите по програма ФАР, която УО поддържа и периодично предоставя 

на МЗ; 

- Регистърът за минималните помощи на Министерство на финансите.  

Съгласуваност и допълняемост с Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)  
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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 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 и чл. 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 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 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”; 
o 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 

o 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 

o 10.81. „Производство на захар”; 

o 10.83 „Преработка на кафе и чай”; 
o 10.9 „Производство на готови храни за животни”;  

o 11.01. „Производство на спиртни напитки”; 

o 11.02. „Производство на вина от грозде”; 

o 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;  
o 11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки”;  

o 11.05. „Производство на пиво”; 

o 11.06. „Производство на малц”.  

С цел избягване на припокриване между процедурите за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ с дейностите и мерките по ПРСР, посоченото разграничение е взето 

предвид при подготовката на всички процедури по Приоритетна ос 1 и 2 на ОП  
„Конкурентоспособност” , обявени в рамките на отчетния период. На етап оценка на 

допустимостта на кандидата се извършва проверка за недопускане на покриване на дейности. 

На етап на изпъление на проектите се извършва последваща проверка. 

 

Във връзка с установеното сътрудничество с Европейския инвестиционен фонд в изпълнение 

на Инициативата JEREMIE в България и с цел избягване на припокриване между 

процедурите за заявяване на интерес при подбора на финансовите посредници, недопустими 
кандидати са тези, чиито икономически дейности попадат в обхвата на Раздел А – 

„Земеделие, горско стопанство и риболов” от NACE Rev. 2. 
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Интерфейс с ИСАК и Акстър/Попай 

 

В ИСУН се въвеждат данни от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) 
по Програмата за развитие на селските райони и Системата за наблюдение на проекти по 

оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”(Акстър-Попай). 

Обменът на данни се извършва чрез xml файлове, които съдържат информация за 

кандидати/бенефициенти, проектни предложения, сключени договори. 
Генерирането на файловете се извършва ежедневно. В случай, че за една и съща дата са 

генерирани повече от един файла от един вид, от ИСАК или Акстър-Попай, ИСУН ще вземе 

пред вид този, който е последно генериран. 

     

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. непрепокриването 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 и текущо в процеса на подготовка на Насоки за 

кандидатстване и приложенията към тях по разработените през 2010 г. процедури за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за 
развитието на клъстерите в България” по Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на 

предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.4: 

„Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите”, Oперация 2.4.1: „Насърчаване на 

бизнес кооперирането и клъстерите” и BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване 
на съществуващи офиси за технологичен трансфер” по Приоритетна ос 1: „Развитие на 

икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, Област на въздействие 1.2: 

„Подобряване на про иновативната инфраструктура”, Oперация 1.2.1: „Създаване на нова и 

укрепване на съществуваща про-иновативна инфраструктура”. По тези процедури са 
недопустими разходите за провеждане на обучение на заети лица, участие на заети лица в 

семинари, конференции и други събития, които се финансират по ОП „Развитие на 

човешките ресурси”.  

Обявената през 2010 г. процедура BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа на предприятия и 

кооперации на хора с увреждания” е разработена в близка координация с едно от 

междинните звена на Оперативна програма „Развитие на човешките и ресурси - Агенция за 
социално подпомагане.  В резултат по ОП РЧР започна подготовката на процедура за 

предоставяне на безвъзмездна помощ „Шанс за всички”. Двете процедури бяха разработени 

по начин, който осигурява допълняемостта на интервенциите по отношение на целевата 
група  - предприятия и кооперации на хора с увреждания, като ОП „Конкурентоспособност”  

финансира закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи, разработване на 

пазарни проучвания, маркетингови анализи  и стратегии с цел повишаване 

конкурентоспособността ня тези предприятия, докато по ОП РЧР се финансират допълващи 
мерки директно насочени към подобряване условията на труд на заетите лица с увреждания.  
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Съгласуваност и допълняемост с Оперативна програма „Регионално развитие” 

По ОП „Регионално развитие” се предоставя 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, научноизследователска и развойна дейност (включително 

подобряване на про-иновативна инфраструктура), както и оборудване за приложни 

изследвания и обновяване на изпитвателни лаборатории. Във връзка с извършването на СМР, 

по ОП „Конкурентоспособност” са недопустими СМР на обекти на социалната, жилищната, 
пътната и обща техническа инфраструктура (например комуникационни връзки, 

строителство/реконструкция/рехабилитация на пътна инфраструктура) и други, финансирани 

по ОП „Регионално развитие”.  

През 2010 г. посочената разграничителна линия е взета предвид в процеса на подготовка на 

процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” по 

Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на 
благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.2: „Създаване на инфраструктура в 

подкрепа на бизнеса”, Oперация 2.2.2: „Създаване на регионални бизнес инкубатори”. 

Посочената процедура цели да допринесе за създаването на нови и развитие на вече 

съществуващи бизнес инкубатори в България като фактор за подобряване на бизнес средата 
и инструмент за предоставяне на широк кръг от услуги за насърчаване развитието на 

предприятията чрез предоставянето на подкрепа за изграждане на необходимата 

инфраструктура за дейността на бизнес инкубаторите, популяризиране на предоставяните от 

тях услуги, както и подкрепа за оперативната им дейност, насочена към укрепване на 
капацитета и установяване на бизнес инкубаторите като устойчиви структури за подкрепа на 

бизнеса на регионално ниво. 

Принципът за координация между двете програми е спазен и по отношение на разработените 

през 2010 г. процедури BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на 

съществуващи офиси за технологичен трансфер” и BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и 

укрепване на съществуващи технологични центрове” по Приоритетна ос 1: „Развитие на 
икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, Област на въздействие 1.2: 

„Подобряване на про иновативната инфраструктура”, Oперация 1.2.1: „Създаване на нова и 

укрепване на съществуваща про-иновативна инфраструктура”. Процедурите са насочени към 

насърчаване развитието на националната про-иновативна инфраструктура чрез 
предоставянето на инвестиционна подкрепа за създаването на нови и укрепането на вече 

съществуващи офиси за технологичен трансфер и технологични центрове в България, които 

да подпомoгнат достъпа на предприятията до ново знание и технилогии, и да стимулират 

комерсиализирането на резултатите от научните изследвания.  
 

Съгласуваност и допълняемост с Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013” 

През 2010 г. в рамките на Комитета за избор и координация на проекти по ОП „Околна 

среда” е направена проверка за наличие/липса на двойно финансиране с ОП 
„Конкурентоспособност” по отношение на процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG161PO005/09/2.10/03/15 по приоритетна ос 2 на ОПОС - "Подобряване 

и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци", процедура 

BG161PO005/10/1.11/03/19 “Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие 
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” по 

Приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда”, процедура BG161PO005/10/2.10/05/18 „Изграждане 

на регионалната система за управление на отпадъци в регион Бургас”, процедура 

BG161PO005/09/2.10/03/15 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в 
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регион Перник” по Приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда”, процедура 

BG161PO005/10/1.11/03/19 “Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие 
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” по 

Приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда”, процедура BG161PO005/09/2.10/02/14 “Изграждане 

на регионалната система за управление на отпадъците в регион Ботевград” по приоритетна 

ос 2 на ОП „Околна среда”, процедура BG161PO005/09/2.10/02/14 “Изграждане на 
регионалната система за управление на отпадъците в регион Ботевград” по приоритетна ос 2 

на ОП „Околна среда”, процедура BG161PO005/10/2.10/04/17 “Изграждане на регионалната 

система за управление на отпадъците в регион Видин” по ОП „Околна среда”, като не беше 

установено двойно финансиране на дейности финансирани по ОП „Конкурентоспособност”  
и ОПОС. 

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.  

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., както и съгласно подписаните на 15 септември 2008 г. 
Допълнително споразумение №1 и на 01 юли 2010 г. Допълнително споразумение № 2 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 ОП „Конкурентоспособност” .  

Функциите и задачите на УО по управлението на ОП „Конкурентоспособност”  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, последен вариант, 
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 Наръчника на МЗ, утвърден от Ръководителя на Управляващия орган със Заповед №: 

РД-16-730 от 17.07.2008 г. (посл. изменен със Заповед №: РД-16-1016/27.11.2009 г.). 

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 ОП „Конкурентоспособност” , 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 5/21.10.2010 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 5/21.10.2010 г., 

раздел ІІ, т.8.).  

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 ОП„Конкурентоспособност” ; 

 Доклад по сертификация и Декларация за допустимите разходи; 

 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 ОП „Конкурентоспособност”; 

 Доклад по сертификация и Декларация за допустимите разходи; 

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

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. 
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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 ОП „Конкурентоспособност”    
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 2010 г. са проведени 12 месечни срещи, за отчитане напредъка в изпълнението на ОП 
„Конкурентоспособност“, между представители на УО и МЗ, на които са обсъждани конкретни 

казуси, възникнали по време на изпълнението на отделни договори за безвъзмездна финансова 

помощ и са взети решения за тяхното разрешаване.  
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Информация за извършения мониторинг на място, постъпилите отчети и прекратените договори от 2007 до 31.12.2010 г. по приоритетни 

оси 1 и 2 на ОП Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013: 
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към 31.12.2010 

Прекратени договори към 

31.12.2010 

Прекратени договори през 
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алн

и 

отче
ти 

/бр./ 

общо 

межд

инни 
отчет

и 

/бр./ 

фина

лни 
отчет

и 

/бр./ 

бр. 

БФП на 

прекратен
ите 

договори 

/лева/ 

БФП на 

прекратен
ите 

договори 

/евро/ 

бр. 

БФП на 

прекрате
ните 

договори 

/лева/ 

БФП на 

прекратен
ите 

договори 

/евро/ 

Приорит
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165 105 72 68 4 39 35 4 21 21 ― 8 
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€ 
4 
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€ 
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77 
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413,50 лв. 
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€ 

Общо 1566 721 445 99 346 237 64 173 190 28 162 216 
75 669 452,54 

лв. 

38 689 770,19 

€ 
81 

35 568 

166,60 лв. 

18 185 993,76 

€ 
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 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 ОП 
„Конкурентоспособност” .  

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) 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 Насоките за кандидатстване и пакет документи към тях. 

Проведени са три процедури за избор на лица от Списъка на физическите лица - външни 
оценители, които да участват в работата на оценителните 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 

В съответствие с утвърдената процедура в Наръчника на УО, вариант 7, и с оглед 
осъществяване на контрол по отношение спазването от МЗ на изградените системи за 

управление и контрол в частта оперативно управление и изпълнение на сключените договори 

по делегираните приоритетни оси 1 и 2, са извършени общо четири проверки на място от УО в 
МЗ през 2010 г. Една проверка е осъществена в Централната администрация на МЗ и три 

проверки в териториалните звена. Подписани са протоколи, в които са отразени констатациите 

на УО, с краен срок за отстраняването им и са отправени препоръки за подобряване работата на 

МЗ. След отстраняване на пропуските и/или коригиране на несъответствията, МЗ уведоми 
писмено УО за предприетите действия. 

 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 ОП „Конкурентоспособност”; 

 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 
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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 спомагат за своевременно проследяване на 

напредъка по ОП „Конкурентоспособност”. ИСУН е допълнителен инструмент за генериране 
на информация, свързана с изпълнението на ОП „Конкурентоспособност” . Принципът, 

който 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 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.  
 

Мерки за мониторинг по ОП „Конкурентоспособност”  

Мерки за мониторинг, свързани с изпълнението на приоритетни оси 1 и 2 на ОПК 

Извършените през 2010 г. промени в националното законодателство и в указанията на 
министъра на финансите относно сертифициране на разходите по Оперативните програми, 

съфинансирани от Структурните фондове и от Кохезионния фонд на ЕС, развитието и 

усъвършенстването на ИСУН, създадоха предпоставка УО и МЗ да предприемат съвместни 

действия по отношение на: 
- подобряване  работата на двата органа и преодоляване на натрупаните забавяния по 

верификацията на междинните/финалните отчети и извършване на плащанията към 

бенефициентите; 

- намаляване на административната тежест и премахване на бариерите и трудностите пред 
българските предприятия, както в процеса на подготовка и кандидатстване, така и 

изпълнение на финансираните по ОП „Конкурентоспособност” проекти.   

 

Предприети са мерки от страна на УО и МЗ за подобряване на работата на двата органа и 

преодоляване на забавянията по разглеждане на междинните/финалните отчети и извършване 

на плащанията към бенефициентите, както следва: 

 С утвърждаването на ДНФ 4 от 26.07.2010 г. от министара на финансите се оптимизира 
процедурата по подаване на Искане за верифициране на средства от МЗ към УО, повече 

от веднъж месечно, както беше регламентирано в отмененосто ДНФ 1 от 10.03.2009 г. 

Това позволява по-добро планиране от страна на МЗ на включването на искания за 

плащане и междинни/финални отчети в исканията за верифициране на средства към УО и 
намаляване на забавянията в разглеждането на документите и плащането към 

бенефициента. 

 Искането за верифициране на средства се обобщава на ниво процедура, което позволява 

на УО да извършва верификацията на междинните/финалните отчети, включени от МЗ в 

Искане за верифициране на средства, на базата на представителна извадка на случаен 
принцип (лотариен принцип) също на ниво процедура. По този начин УО има 

възможност: да одобри искането за верифициране на средства по процедурата в случай, 

че няма коментари по отчетите попаднали в извадката, като то не се налага да бъде 

върнато за ревизиране от МЗ; да одобри частично искането за верифициране на средства 
на ниво процедура по отношение на верифицираните от УО междинни/финални отчети 
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при извадковата проверка. 

 През месец октомври 2010 г., с цел ускоряване на процеса на плащанията към 

бенефициентите, бе взето решение искания за плащане придружени от 
междинен/финален отчет по процедури 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за 

създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”, 2007BG161PO003/2.1.1-

01/2007 „Технологична модернизация в предприятията” и 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 

„Покриване на международно признати стандарти” по приоритетни оси 1 и 2 на ОПК да 
бъдат разгледани съвместно от експерти на УО и МЗ на място в сградата на МЗ. В 

резултат  до края на 2010 г. бяха верифицирани общо 29 междинни и 152 окончателни 

отчета на обща стойност 52 161 333,88 лв. (26 670 075,61 евро).  

 

С оглед оптимизиране процеса на работа и съкращаване сроковете за извършване на 

междинни/окончателни плащания към бенефициентите УО и МЗ взеха решение за изготвяне 
на общ Наръчник по ОП „Конкурентоспособност”, вариант 8. За целта е създадена 

междуведомствена работна група от представители на УО, МЗ и СО. Съществени промени са 

направени по отношение на намаляване броя на експертите, които ще извършват оперативен 

мониторинг и верификация: 

 Съгласно действащия наръчник на МЗ, вариант 7, оперативният мониторинг и 

верификация се извършва от три вида експерти: един експерт, който извършва проверка 

на процедурите по под-договаряне, експерт мониторинг и финансов експерт. С цел 
спазване на изискването за двойна проверка, проверката междинен/финален отчет на 

регионално ниво се извършва от общо шестима експерти (3x2). След извършване на 

проверката на регионално ниво, на централно ниво се извършваше проверка от други 

трима експерти, което прави общо минимум 9 експерти; 

 Съгласно новата структура на МЗ и Наръчника по ОП „Конкурентоспособност” , 
вариант 8, оперативният мониторинг и верификация ще се извършва от два вида 

експерти: експерт мониторинг, в чиито отговорности е включена проверката на 

процедурите по под-договаряне и финансов експерт. Двойната проверка ще се 

осигурява от един експерт мониторинг и финансов експерт на регионално ниво и един 
мониторинг и финансов от централна администрация, общо 4 експерти; 

 Посещението на място при доставка на оборудване, извършвано от МЗ, няма да бъде 
задължително; 

 Посещението на място, извършвано от МЗ, с цел верификация, ще се провежда след 

приключване на дейностите от страна на бенефициента, по които ще иска 

възстановяване на средства, и преди крайното му одобрение от МЗ, а не задължително 

след получаване на междинен/финален отчет. Това ще позволи по-голяма гъвкавост 
при извършване  на посещенията от страна на отговорните експерти и по-добро 

планиране, предвид сроковете за разглеждане и плащане по ПМС №179 от 10.08.2010 

г; 

 Голяма част от контролните листове за извършване на проверки на място, проверка на 

междинни и/ или финални отчети, проверка на искния за плащния, проверка на искния за 
верифициране на средства и т. н. се предвижда да бъдат  коригирани с цел прецизиране и 

обхващане на всички аспекти от проверката, като бъдат включени всички необходими 

нива на контрол, осигуряващи проследимост и увереност за извършената проверка. 

Въведените  нива на контрол ще гарантират спазването на процедурите и са в 
съответствие с критериите, приложими към оперативната програма, приложимите 

правила на Общността и националните правила.  

Изготвени са и са публикувани оперативни ръководства по всички обявени през 2010 г.  

процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 и 2. За 

улеснение на бенефициентите при изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова 
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помощ, оперативните ръководства се разработват и публикуват едновременно с Насоките за 

кандидатстване и са част от пакета документи. 
 

През 2010 г. са направени промени в оперативните ръководства по следните процедури за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

 2007BG161РО003-1.1.02 „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни 
продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”;  

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

 2008BG161PO003-2.1.04  „Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия”; 

 2008BG161PO003-2.1.05  „Технологична модернизация в  големи предприятия; 

 2008BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти”. 

 
Промените са по отношение на образците на междинни/финални технически отчети, като в 

новите формуляри се изисква информация от бенефициентите във връзка с отчитане на 

базовите индикатори и индикаторите на ниво приоритетна ос по ОП 

„Конкурентоспособност”. 
 

Въведена е практиката при обявяване на 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 по договорите за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по предстоящите за обявяване процедури за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма, като направените коментари и 

предложения се вземат предвид при подготовка на окончателният вариант на насоките и 
пакета документи за кандидатстване по съответните процедури.  

 

В допълнение, с оглед намаляване и избягване на допусканите грешки в процеса на 

изпълнение и отчитане е взето решение за провеждане на обучения на бенефициентите, 
непосредствено след сключването на договорите за безвъзмездна финансова помощ.  

 

Мерки за мониторинг, свързани с изпълнението на неделегирани приоритетни оси на 

ОПК 

В началото на изпълнението на сключените по приоритетна ос 4 договори за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше установен проблем с издаването на 
запис на заповед от публични организации, като условие за получаване на авансово плащане.  

С Решение № РД-16-325/25.03.2010 на ръководителя на УО изискването за издаване на запис на 

заповед като условие за извършване на авансово плащане беше отменено.  

Мониторинг от страна на УО по отношение на изпълнението на приоритетна ос 3 не е 

извършван, тъй като към 31.12.2010 г. няма сключени договори с финансови посредници и 

крайни получатели на помощта по обявените през 2010 г. покани за заявяване на интерес от 
финансови последници в рамките на изпълнението на Инициативата JEREMIE в България. В 

тази връзка не е имало имало необходимост от предприемане на на мерки за мониторинг. 

Такива ще бъдат отчетени след извършване на мониторингова дейност по приоритетна ос 3 

от страна страна на УО. 

 

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 

2010 г. продължи доизграждането на Информационната система за управление и наблюдение 
на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН). Представлявайки важен елемент от 
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процеса на осигуряване на прозрачност при управлението на средствата от фондовете на 

Европейския съюз, в информационната система са разработени няколко изцяло нови 
функционалности:  

1. В модул „Регистрация“ е добавена възможност за регистрация на чуждестранен 
кандидат;  

2. В модул „Технически доклад“ за сключени договори е възможно да се избере 
чуждестранна фирма като изпълнител по договор;  

3. Във „Финансов модул“ - под-модул „Обобщени разходи“ е добавена възможност за 
групиране на справката на ниво договор;  

4. Във „Финансов модул“- под-модул „Реално изплатени” средства  е добавена е 
възможност за ръчно изравняване на разликите между национално и европейско 

финансиране чрез бутон „Изравняване”;  

5. Във „Финансов модул“ – под-модул „Верифициране на средства” е добавен е нов 

екран за изравняване на разликите между верифицираните и предложените за 

плащане суми по национално и европейско финансиране (Достъпът до новия екран се 

осъществява през екран „Верифициране по източници на финансиране” чрез бутон 
„Изравняване”);  

6. Във „Финансов модул“- под-модул „Проверка на искания за средства” от УО е 
добавена  възможност за частично одобрение;  

7. Във „Финансов модул“ – под-модули „Проверка на искане за средства от СО” и 
„Проверка на доклади за сертификация“„ (Функционалност за сертифициращия орган 

е добавена възможност за частично одобрение (вкл. до ниво договор). 

8. В модул „Проверки на място и управление на нередности”  са реализирани следните 

промени: 

- Разработена е нова функционалност на ИСУН – прикачване на документи в модул 

„Проверки на място и управление на нередности” 

- CCI номера вече не е задължителен и не се генерира автоматично при закриване 

на подозрение за нередност и регистриране на нередност. Той е свободен за 

редакция, докато няма генериран доклад с този номер; 

- Добавена е възможност за филтриране по закрити нередности; 

- В „Справка за проверки на място към Доклад по сертификация” са добавени и 

междинни Доклади по сертификация /до момента се извеждаше информация само 

за окончателни/ –  Приложение А от ДНФ2; 

- Коригирани тримесечни уведомления – поставяне на контроли касаещи полетата 

за пореден номер и на CCI и на национален регистрационен номер. Добавена 

проверка за закрита нередност. Корекциите произтичат от т.1;  

- Tримесечното уведомление се докладва само до АФКОС – промяна по ДНФ 8; 

- Коригирана справка за Годишен план – проверки на място; 

- Тримесечните стари уведомления излизат по национален регистрационен номер, а 

не по  CCI номер. Поправен метода, който вика процедурата(параметъра е 

сменен). Корекциите произтичат от т.1; 

- Смяна на съобщение при грешка от процедурата при Подозрение за нередност; 

- Добавен шаблон в регистрационен номер нередност и при решението за 

преминаване на подозрението в нередност в полето регистрационен номер – за 

подобряване интерфейса на програмната система с цел да се предпазят 

потребителите от грешки; 
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- Ограничено е въвеждането на финансови показатели с дата по-малка от вече 

въведена такава – за подобряване интерфейса на програмната система с цел 
осигуряване консистентност на данните; 

- Реализирана промяна в класификация/вид на = нередност. Не се допуска избор 
Други – промяна по ДНФ8; 

- Добавен метод, който проверява при редакция дали нередността е докладвана и в 
зависимост от това полетата Нац.идент.номер, CCI номер и фонда не могат да се 

редактират. Свързано е с коригираните тримесечни уведомления съгласно т.1; 

- Добавена контрола на датата на изпращане на тримесечно уведомление, 

ограничението е да не може да се изпраща доклад за бъдеща дата и година.  

 

ІІІ. Мерки за мониторинг на Комитета за наблюдение  

 

Проведени заседания на Комитета за наблюдение (КН) на ОП „Конкурентоспособност”  

 

На 2 юни 2010 г. се проведе Шестото редовно заседание на КН на ОП 
„Конкурентоспособност”. На заседанието беше представен напредъкът по изпълнението на 

оперативната програма и информация за процедурите за безвъзмездна финансова помощ, 

обявени до момента.  

След обсъждане от КН е одобрен Годишният доклад за изпълнението на ОП 

„Конкурентоспособност” за 2009 г.  

Обсъдени и приети бяха общи критерии за избор на операции за безвъзмездна помощ по 

Приоритетна ос 2: Операция 2.1.1 „Технологично обновление в предприятията” - процедура 

за предоставяне на безвъзмездна помощ: „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с 
увреждания”. 

Взето бе решение за удължаване на срока за изпълнение на договорите с до 6 месеца по 
процедура BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни 

продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”.  

Приети бяха изменения в Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност” и беше 

приет годишен комуникационен план за 2010 г. към Комуникационния план на ОП 

„Конкурентоспособност”.  

Бяха представени и одобрени по принцип общи критерии на избор на операции по 

Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятия”, операция 3.1.3. 

“Подкрепа за създаване фондове за рисков капитал, инвестиращи в МСП”. 

На 26 ноември 2010 г. се проведе Седмото редовно заседание на КН на ОП 

„Конкурентоспособност”, на което бяха взети следните решения:  

Приети бяха Индикативната годишна работна програма за 2011 г., Годишният 

комуникационен план за 2011 г. към Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност” 
и общи критерии за избор на операции по процедури „Развитие на приложните изследвания в 

изследователските организации в България”, „Подкрепа за научноизследователската и 

развойна дейност на българските предприятия” и „Покриване на международно признати 

стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”.  

Взето бе решение изготвеният нов проект за Правила за дейността на работна група по 

хоризонтални въпроси в област „Равни възможности” към КН да бъде предоставен чрез 
Секретариата на членовете на КН за бележки, коментар и последващо утвърждаване. 

Приети бяха предложенията на УО и МЗ за решения по изпълнението на приоритетни оси 1, 
2 и 3 на ОП “Конкурентоспособност”: 
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 Удължаване на срока за изпълнение на дейностите по сключените договори по 
процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на 

стартиращи иновативни предприятия” с до 6 месеца, като максималната 

продължителност на индивидуалните проекти да не надвишава 30 месеца. За периода 

на удължаване на срока на изпълнение прехвърлянето на средства в бюджетно перо 1 
„Разходи за възнаграждения”, бюджетно перо 6 „Разходи за наем” и бюджетно перо 8 

„Разходи за организация и управление” да се счита за недопустимо. 

 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” да се изплаща съответстваща на действителните допустими разходи 

безвъзмездна финансова помощ, в размер под регламентирания в Насоките за 
кандидатстване минимум от 10 000 лв. по процедура BG161PO003-2.1.03, 50 000 лв. 

по процедура BG161PO003-2.1.04 и 200 000 лв. по процедура BG161PO003-2.1.05, при 

условие че са постигнати поставените в договора конкретни цели и резултати.  

 По процедури 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати 
стандарти” и BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти” 

да се приемат за допустими дейностите, свързани с разработването, внедряването и 

сертифицирането по стандарт ISO/TS 16949 „Системи за управление на качеството. 
Конкретни изисквания за прилагането на ISO 9001:2008 при серийното производство 

и производството на резервни части за автомобилната индустрия”, когато 

сертификатът по ISO/TS 16949 е издаден от орган по сертификация, одобрен от 

International Automotive Task Force (IATF). 

 По процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок на кандидатстване 

BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти” общият 

бюджет да бъде увеличен с 4 889 575,000 лв. (2 500 000, 00 евро). 

 
Одобрено бе предложението за упълномощаване на УО за предприемане на мерки за 

приемане на изменения в текста на оперативната програма в частта относно изпълнението на 

Приоритетна ос 3 ”Финансови ресурси за развитие на предприятията”, Област на 

въздействие 3.1. „Подобряване на достъпа до финансиране на микро, малки и средни 
предприятия чрез използване на инструментите от финансовия инженеринг”, чрез 

предвиждането на възможност средно големи предприятия с персонал до 3 000 лица да бъдат 

допустими крайни бенефициенти в размер до 30% от капитала на финансовите инструменти 
по операция 3.1.3. “Подкрепа за създаване фондове за рисков капитал, инвестиращи в МСП”- 

Покана за заявяване на интерес № JER-009/3 за подбор на Финансови посредници, които ще 

получат средства от Холдинговия Фонд по JEREMIE, България за прилагане на следния 

финансов инструмент: Фонд(ове), инвестиращ(и) в компании в етап на растеж, и по 
операция  3.1.3. “Подкрепа за създаване фондове за рисков капитал, инвестиращи в МСП” - 

Покана за заявяване на интерес № JER-009/4 за подбор на Финансови посредници, които ще 

получат средства от Холдинговия Фонд по JEREMIE, България за прилагане на следния 

финансов инструмент: Мецанин Фонд (ове). Взето беше решение Управляващият орган да 
предприеме необходимите действия за промяна на Оперативната програма на основание чл. 

33 от Регламент (ЕО) 1083/2006 на Комисията.  

 

През 2010 г. бяха проведени 7 писмени процедури за неприсъствено вземане на решения 
от КН, включващи решения за: 

 Приемане на нови и промяна в общите критерии за избор на операции, представени на 

Четвъртото и Петото заседания на КН; 

 Приемане на промяна в Индикативна годишна работна програма за 2010 г., в общите 

критерии за избор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ 

„Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение” и на 



 83 

съвместно предложение на УО и МЗ относно изпълнението на сключените през 2008-

2009 г. договори за безвъзмездна финансова помощ; 

 Промяна в текста, съдържащ се във важно условие на решение за удължаване на срока 

за изпълнение на дейностите по сключени договори по процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, взето от КН след проведена писмена процедура; 

 Приемане на общи критерии за избор на операции по Приоритетна ос 3 „Финансови 

ресурси за развитие на предприятията”,  операция 3.1.3. „Подкрепа за създаване 

фондове за рисков капитал, инвестиращи в МСП”; 

 Приемане на общи критерии за избор на операции по процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 3, Област на въздействие 3.1. 

„Подобряване на достъпа до финансиране на микро, малки и средни предприятия чрез 

използване на инструментите от финансовия инженеринг”: операция 3.1.1. “Подкрепа 
за предоставяне на гаранции” операция 3.1.3. “Подкрепа за създаване на фондове за 

рисков капитал, инвестиращи в МСП и операция 3.1.3. “Подкрепа за създаване на 

фондове за рисков капитал, инвестиращи в МСП”; 

 Прекратяване на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007 

BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи 

иновативни предприятия” и одобряване на общи критерии за избор на операции по 

процедура „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”; промяна в 
общите критерии за избор на операции по процедури „Създаване на нови и укрепване 

на съществуващи офиси за технологичен трансфер”, „Създаване на нови и укрепване 

на съществуващи технологични центрове” и „Подкрепа за внедряване в производство 

на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” и 
одобряване на общи критерии за избор на операции по процедура „Технологична 

модернизация в малки и средни предприятия”; 

 Промяна на оперативната програма по отношение на наименованията на 
индикативните операции по Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на 

предприятията”, Област на въздействие 3.1. „Подобряване на достъпа до финансиране 

на микро, малки и средни предприятия чрез използване на инструментите от 

финансовия инженеринг”, касаеща изпълнението на Инициативата JEREMIE в 
Република България. 

 

ІV. Мерки за оценка на оперативната програма  

 
През 2010 г. бе подготвено техническо задание и обявена обществена поръчка с предмет: 

„Междинна оценка на изпълнението на процедурите за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ 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 Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”. Обществената поръчка бе 

обявена на 20 декември 2010 г. Оценката ще обхване периода от старта на оперативната 

програма (м. октомври 2007 г.) до момента на сключване на договора с външен изпълнител, а 
обект на оценката ще бъдат обявените и в процес на изпълнение процедури за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма в 

рамките на този период.  

 
Целта на междинната оценка е да отчете напредъка и реално постигнатите резултати от 

изпълнението на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност” към средата на програмен период 
2007-2013 г. Получените резултати и констатации ще послужат като отправна точка за 

предприемане на конкретни действия за подобряване на качеството, ефективността, 

въздействието, устойчивостта и съответствието на предоставената подкрепа, както и за 

промяна на оперативната програма, ако това се налага на базата на получените резултати от 
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оценката и направените анализи. 

 

Специфичните цели на оценката обхващат най-общо анализ и оценка на напредъка в 

изпълнението на приоритетни оси 1 и 2 в контекста на постигнатите физически и финансови 

показатели, спрямо предварително заложените цели на програмата, както на ниво операции, 

така и на ниво обща цел и специфични цели на програмата; анализ и оценка на обявените и в 

процес на изпълнение процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
оперативната програма по отношение на адекватност и актуалност на приоритетите, 

политиките и стратегии на национално и европейско ниво в съответната област, нуждите на 

целевите групи, спецификата на конкретната област на интервенция, целите и приоритетите 

на оперативната програма; анализ и оценка на степента на удовлетвореност на потребностите 
на крайните получатели на помощта и заинтересованите организации и институции; анализ и 

оценка на степента, до която дизайна на процедурите за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ съответстват на нуждите на потенциалните бенефициенти, приоритетите и 

спецификата на всяка една от интервенциите на национално, регионално и европейско ниво; 
анализ и оценка на системата за събиране на данни за индикаторите на оперативната 

програма по отношение на нейната ефективност и функционалност за регулярно отчитане на 

напредъка в изпълнението на оперативната програма; анализ на качеството и ефективността 

на оценката на проектните предложения по всяка една от процедурите за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ; анализ и оценка на степента на допълняемост и 

координация с други програми и стратегии, действащите процедури за избягване на 

припокриване/демаркация с други програми и финансови инструменти; анализ и оценка на 

приноса на ОП „Конкурентоспособност” към постигане на целите на хоризонталните 
политики на Общността и стратегическите документи; анализ и оценка на риска за усвояване 

на средствата по отделните приоритетни оси до края на програмния период - 2013 година.  

 

Очакваните резултати от оценката предвиждат извършена оценка на физическия и 

финансов напредък, изпълнението на оперативната програма по отношение на нейната 

ефективност, релевантност и устойчивост на постигнатите резултати и полза/добавена 
стойност за директните и индиректни бенефициенти на програмата; извършен ясен анализ на 

изпълнението с конкретно идентифициране на области за подобрение и оптимизиране; 

направени уместни и полезни препоръки за оптимизиране на процесите и процедурите; 

дадени предложения  за преодоляване и минимизиране  на риска за усвояване на средствата 
по отделните приоритетни оси; а в случай, че извършените анализи и резултати покажат 

необходимост от промяна на ОП „Конкурентоспособност” - разработени и представени 

конкретни предложения за промяна.   

 

V. Мониторинг на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на 

екологичните щети в резултат на прилагане на програмата 

1. Мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на 

предполагаемите неблагоприятни последствия върху околната среда 

В рамките на цялостния процес по програмиране на процедурите за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”, 

оценка на подадените от кандидатите проектни предложения и мониторинга на сключените 

договори за безвъзмездна помощ, се спазват и отчитат мерките и препоръките за 

предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите 
неблагоприятни последствия върху околната среда от изпълнението на оперативната 

програма. 

Опитът от изпълнението на оперативната програма показва, че въпреки инвестиционната 

насоченост на по-голямата част от обявени до момента процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, подадените и одобрени за финансиране проектни 

предложения в рамките на тези процедури не включват дейности, чието изпълнение изисква 



 85 

извършването на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на Закона 

за опазване на околната среда или оценка на съвместимостта съгласно Закона за 
биологичното разнообразие. Като допустими специфични разходи по елемент „Инвестиции” 

на процедурите, най-често се финансират разходи за закупуване и въвеждане в експлоатация 

на дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване) и дълготрайни 

нематериални активи (софтуерни приложения), за които не е необходимо положително 
решение по ОВОС. Инвестиционните разходи по част от процедурите включват и 

извършването на ограничени/частични СМР. Тези разходи трябва да са насочени към 

подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и/или 

производствени помещения и да са пряко свързани с инсталирането на закупеното по 
проекта оборудване, като тази тяхна специфика ги изключва от обсега на споменатите 

нормативни актове. 

Във всички обявени до момента процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ се предвижда постигане на цели, свързани с изпълнението на хоризонталните 

политики на ЕС, една от които е именно опазването на околната среда. Съответствието с 

хоризонталните политики на ЕС е заложено като критерий за оценка при извършването на 
техническа и финансова оценка на проектните предложения. Кандидатите получават 

допълнителни точки, в случай че при разработване на проектното предложение и попълване 

на Формуляра за кандидатстване, са обосновали пряката връзка на проекта с опазването на 

околната среда или неговото непряко, но положително влияние върху околната среда. Дава 
се приоритет на проекти, насочени към развитие и внедряване на малкоотпадъчни и на 

безотпадъчни процеси, водо- и енергоспестяващи технологии, като методологията за оценка 

на проектите гарантира подбора на проекти, които прилагат „най – добрите практики” и „най 

– добрите технологии”, вкл. и по отношение на опазване на околната среда. Допълнително, в 
рамките на процедура BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия”, допустими за финансиране по процедурата са предприятия, които имат код на 

основна икономическа дейност 38 „Събиране и обезвреждане на отпадъци, рециклиране на 

материали”, което е индикатор, че ОП „Конкурентоспособност”, чрез подкрепата, която 
предоставя, в голяма степен цели да предотврати и намали негативното влияние, което 

дейността на българските предприятия би могла да има върху околната среда. 

Подобряването на екологичното измерение на производствата и продуктите и търсенето на 

по-добри производствени технологии е пътят МСП да устоят на предизвикателствата на 

глобалната икономика. По-доброто управление на околната среда може да намали разходите 

чрез подобряване на енергийната и ресурсната ефективност. То може да създаде по-
здравословни и по-безопасни условия на работа чрез ограничаване на излагането на 

въздействието на химикали или замърсяването на въздуха. Фирмите могат чувствително да 

подобрят екологичните показатели на своята дейност чрез внедряване на системи за 

управление на околната среда. Оперативна програма „Конкурентоспособност” съдържа 
елементи, които непряко оказват влияние върху фирмите за евентуална оценка на 

екологичното въздействие от техните дейности. Процедурите за покриване на международно 

признати стандарти насърчават фирмите да въвеждат екологични стандарти. Такъв стандарт 

например е БДС EN ISO 14001:2005 (EMAS) - стандарт, който определя изискванията за 
система за управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за 

управление, за да помогне на организациите да постигнат както икономическите си цели, 

така и целите, свързани с околната среда. През месец юли 2009 г. е публикуван и европейски 

стандарт EN 16001:2009 “Engergy Management Systems – Requirements with guidance for use”, 
въведен като БДС  EN 16001:2009 „Системи за управление на енергията. Изисквания с 

указания за прилагане”. Този стандарт е сред стандартите, които  могат да бъдат внедрени в 

рамките на предвидената за обявяване през първото тримесечие на  2011 г. процедура за 

предоставяне на безвъмездна финансова помощ „Покриване на международно признати 
стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”.   

До момента са обявени три процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 
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насочени към стартиращи иновативни предприятия, които пряко или косвено допринасят за 

насърчаване на прехода към по-устойчива и природоопазваща икономика, а именно - 
2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи 

иновативни предприятия”, BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи 

предприятия” и BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез 

подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”. Целта на тези 
процедури е да се насърчи развитието на стартиращи предприятия с висок иновативен 

потенциал като им се предостави подкрепа в етапа на разработване на иновативни продукти, 

процеси и услуги (включително такива, свързани с опазване на околната среда) и тяхното 

последващо внедряване в икономиката, като гореописаната методология за приоритизиране 
на финансираните проекти е изцяло приложима и по посочените процедури за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ. 

УО на ОП „Конкурентоспособност” разработи процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на 

нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”, която е в рамките на ИГРП за 

2010 г. и предстои да бъде обявена в началото на месец януари 2011 г. Целта на тази 

процедура е да насърчи развитието на националната проиновативна инфраструктура чрез 
предоставянето на инвестиционна подкрепа за създаването на нови и укрепването на вече 

съществуващи технологични центрове в България, които да подпомогнат достъпа на 

предприятията до ново знание и технологии, и да стимулират комерсиализирането на 

резултатите от научните изследвания. Процедурата стимулира инициативите в тази насока на 
широк кръг участници в иновационния процес – предприятия, местни власти, висши 

училища, Българска академия на науките, експериментални лаборатории и изследователски 

институти, научни организации, неправителствени организации, които работят за развитие и 

утвърждаване на науката, техниката и технологиите. В допълнение към общите критерии за 
допустимост по процедурата, допустими за финансиране са само кандидати - нови или вече 

съществуващи технологични центрове, които осъществяват дейност в една или повече от 

следните иновативни области: информационни технологии  и/или; еко и енергоспестяващи 

технологии  и/или; технологии, свързани със здравето. 

Трите иновативни области са приоритетни и по друга процедура BG161PO003-1.2.02 

„Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”, като с 
предимство ще се финансират проекти именно в посочените три области. Процедурата 

отново е насочена към развитието на проиновативната инфраструктура като предостави 

подкрепа за създаването на нови и развитието на вече съществуващи офиси за технологичен 

трансфер в България като основен фактор за насърчаване на трансфера на ново знание, 
технологии, ноу-хау, опит и практики в областта на екологично чисти и енергоспестяващи 

производства от научноизследователските организации към предприятията. 

Процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” е 

обявена на 26.11.2010 г. Целта на подкрепата по тази процедура е да развие и укрепи 

капацитета на новосъздадени и вече съществуващи бизнес инкубатори за предоставяне на 

услуги с висока добавена стойност, пряко насочени към оказването на подкрепа за 
устойчивото и конкурентоспособно екологично развитие на предприятията в отделните 

региони на страната, като фактор за създаване на нови работни места и стимулиране на 

местното икономическо развитие. 

2. Мерки за наблюдение и контрол 

Във връзка с изпълнение на ангажиментите на УО на ОП „Конкурентоспособност” по 

отчитане на индикаторите за екологично съответствие на изпълнението на оперативната 
програма, заложени в Становище по екологична оценка № 5-4/2007, във всички процедури за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се отчитат следните индикатори за 

екологично съответствие12:  

                                                             
12 Виж Таблица „Индикатори за екологично съответствие на изпълнението на програмата”.  
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- Брой подкрепени предприятия, въвели или разработили иновации, които отговарят 

на изискванията за опазване на околната среда; 
- Процент на еко-иновациите от общия брой подкрепени иновационни проекти; 

- Брой подкрепени предприятия за технологично обновление с цел покриване на 

изискванията за опазване на околната среда; 

-   Брой подкрепени предприятия, въвели системи за управление на околната среда; 
- Брой подкрепени предприятия, разработващи продукти с присъден знак 

екомаркировка; 

- Брой и вид въведени енергоспестяващи технологии в подкрепените предприятия; 

- Брой въведени системи в подкрепените предприятия за производство на енергия от 
възобновяеми енергийни източници.  

 

В рамките на процедурите за технологична модернизация през 2008 г. и 2009 г. са отчетени 

съответно 44 и 163 брой подкрепени предприятия, които са въвели технологии, свързани с 
покриване на изискванията за опазване на околната среда. През 2008 г. и 2009 г. съответно 40 

и 156 предприятия са получили подкрепа от оперативната програма за въвеждане на 

енергоспестяващи технологии. По обявената през 2007 г. процедура за покриване на 

международно признати стандарти са сключени 25 договора за безвъзмездна 
финансова помощ, в които е предвидено сертифициране по ISO 14001. От тях  стандартът е 

въведен по 22 договора за безвъзмездна финансова помощ. През 2008 г. по втората такава 

процедура за същия стандарт са сключени 37 договора за безвъзмездна финансова помощ. 

 
Таблица „Индикатори за екологично съответствие на изпълнението на програмата” 

 

Индикатор Единица мярка Забележка 

Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните 

дейности” 

Иновации, отговарящи на изискванията 

за опазване на околната среда, 

разработени и внедрени от подкрепените 
предприятия 

брой/годишно 

Към настоящия 

момент няма 

внедрени иновации, 

които да отговарят на 

индикатора. 

Оценка на съответствието 

с изискванията за опазване 

на околната среда. 
Мониторинг от Междинно 

звено – ИАНМСП. 

% екоиновации от общия брой 
подкрепени иновационни проекти 

% годишно 

Към настоящия 

момент няма 

внедрени 

екоиновации, които да 

отговарят на 

индикатора. 

Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на 

благоприятна бизнес среда” 

Подкрепени предприятия за 
технологично обновление с цел, 

покриване на изискванията за опазване 

на околната среда 

брой/годишно 

44/2008 г. 

163/2009 г. 

0/2010 г.* 

Оценка на съответствието 
с изискванията за опазване 

на околната среда. 

Мониторинг от Междинно 

звено – ИАНМСП. Предприятия, въвели системи за 
управление на околната среда (вкл. ИСУ) 

брой/годишно 

22/2008 г. 

37/2009 г. 

0/2010 г.* 

Продукти с присъден знак 
екомаркировка 

брой/годишно 

Към настоящия 

момент няма проекти, 
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които да са с присъден 

знак екомаркировка. 
Въведени енергоспестяващи технологии брой/годишно 

40/2008 г. 

156/2009 г. 

0/2010 г. * 

Въведени системи за производство на 
енергия от възобновяеми енергийно 

източници 

брой/годишно 

Към настоящия 

момент не са 

обявявани подобни 

процедури, 

следователно няма 

данни за индикатора. 

 

*Не са отчетени данни за 2010 г., поради факта, че през посочената година не са сключени 
договори за безвъзмездна финансова помощ.   

 

VI. Одит на оценка на съответствието на Управляващия орган и на Междинното звено  

 
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 2010 г. в периода 08.03.2010 г. – 30.05.2010 г. ИА ОСЕС в съответствие с чл.62 от 

Регламент (ЕО) № 1083/2006, чл.16 от Регламент (ЕО) № 1828/2006,  извърши първи одит на 
операциите  по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-

2013 ССІ 2007BG161РО003. Целта на одита бе да се изрази увереност от страна на одитния 

орган, че разходите по ОПК, декларирани пред Европейската комисия в периода 01.01.2009 

г. – 31.12.2009 г. са верни  и свързаните с тях транзакции са законосъобразни и редовни. В 
този период сертифицираните средства са по Оперативна ос 5 „Техническа помощ”. 

Одиторският екип извърши следните процедури, съобразени със спацификата на 

сертифицираните разходи за периода по ОПК, а именно допълнителни възнаграждения на 

служителите, участващи в управлението и контрола на ОПК:  
1. Анализира общи нормативни актове (Устройствен правилник на МИЕТ и 

Устройствен правилник на ИАНМСП); 

2. Специфичните правила за допустимост и контролните процедури, които са 

извършени, за да бъдат верифицирани от МЗ и УО; 
3. На извадкова база от одиторския екип се извършиха допълнителни проверки на 

длъжностните характеристики, годишните формуляри за оценка на служителите, 

начина на назначаване на служителите и заповедите за определяне на основното им 

възнаграждение. В извадката попаднаха 30 служители от МИЕ и 90 служители от 
ИАНМСП. Целта на извършените проверки беше да се придобие разумна увереност, 

че:  

- за длъжностите, за които се изплаща допълнително възнаграждение по ОС 

Техническа помощ, са предвидени определени функции по ОПК;  
- на горепосочените длъжности чрез подходяща процедура са назначени служители, 

които имат необходимото образование; 

- назначените служители имат задължения по ОПК; 

- изплатените допълнителни възнаграждения са формирани на база основното 
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месечно възнаграждение на служителите. 

Одиторският екип установи и документира слабости и предложи препоръки за тяхното 
отстраняване. В тази връзка беше изготвен от страна на Управляващия орган план за 

действие със срокове за изпълнение по констатациите и препоръките, като приложи и 

доказателства за предприетите действия. Препоръките са изпълнени, като крайният срок за 

част от тях беше 31.03.2011 г. 
 

VII. Мониторинг и оценка на Комуникационния план 

Съгласно член 4, параграф 2 от глава ІІ, раздел 1 на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на 

Комисията от 8 декември 2006 г. Годишният доклад за изпълнението за 2010 г. следва да 
включва глава, оценяваща резултатите от мерките за информация и публичност по 

отношение на визуализация и познаваемост на оперативната програма и на ролята на 

Общността съгласно разпоредбите на член 2, параграф 2, буква д).  

 

За наблюдение и оценка на комуникационните дейности, съгласно Комуникационния план 
на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, са 

предвидени набор от индикатори. Част от данните за отчитането на тези индикатори са 

налични, но в преобладаващата си част Управляващият орган не е в състояние да отчете 

реалния резултат от предприетите действия за предоставяне на информация и публичност, 
поради непълнота на събраните данни за измерване на нагласите на целевите аудиотрии по 

отношение на Оперативната програма по време на изпълнение на Комуникационния план.  

 

До момента не са проведени мониторинг и оценка на Комуникационния план от външни 
изпълнители, като допълнителна информация е представена в т. 6 и т. 7 от настоящия доклад. 

 

Съгласно Годишния комуникационен план за 2011 г. към Комуникационния план на 

Оперативната програма, УО ще стартира обществена поръчка за провеждане на 
социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на комуникационния план. 

 

За оценка на ефективността и въздействието на комуникационните мерки УО анализира два 

инструмента, които най-често се използват за предоставяне на информация и осигуряване на 
публичност по ОП „Конкурентоспособност” в периода 2007-2010 г.  

 

Това са:  

- интернет страницата на Оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg; 
- провежданите информационни дни за разясняване на условията за кандидатстване по нови 

процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП 

„Конкурентоспособност” – инструмент за стимулиране активността и инициативата от 

страна на потенциалните бенефициенти за участие с проектни предложения в Оперативната 
програма.  

 

По първия инструмент се анализира изменението на показателя посещаемост нa интернет 

страницата на Оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg. 
 

В периода 2007-2010 г., съгласно получените данни за уникалните посещения на интернет 

страницата, се наблюдава близо 2.5 пъти увеличение на активността на заинтересованите 

страни - потребители на интернет странциата, което е видим показател за: 
 

 повишаване на информираността относно развитието на ОП "Конкурентоспособност" 

сред всички целеви аудитории по Комуникационния план;  

 повишаването на познанието относно възможностите, предоставяни от ОП 
"Конкурентоспособност" сред основните целеви аудитории; 

http://www.opcompetitiveness.bg/
http://www.opcompetitiveness.bg/
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 създаване и нарастване на значимостта на интерактивната връзка между целевите 

аудитории и УО на ОП "Конкурентоспособност" чрез секцията „Въпроси и отговори” 
на сайта; 

 осигуряване на прозрачност при усвояването на средствата по ОП 

"Конкурентоспособност"; 

 поддържане и повишаване на интереса към ОП "Конкурентоспособност"; 
 повишаване нивото на познание за хода на развитие на ОП "Конкурентоспособност"; 

 поддържане на убеждението за прозрачност на процеса по усвояване на средствата по 

ОП "Конкурентоспособност". 

 

Година Брой уникални посещения  

2007 63,763 

2008 98,656 

2009 110,577 

2010 159,759 

 

 
Брой уникални посещения: мин. 63 763; макс. 159 759 

Брой презареждания: мин. 297 146; макс. 433 418Вторият комуникационен инструмент, 

чието въздействие УО анализира посредством попълнени въпросници, са проведените 
информационни кампании. 

 

За оценка на запознатостта с програмата и полезността на провежданите информационни дни 

по ОП „Конкурентоспособност”, УО разработи въпросници, които бяха попълнени от 
участниците в две информационни кампании, проведени, съответно, през 2008 г. и през 2010 

г. УО анализира и съпостави отговорите на поставените въпроси.  

 

Кампанията през 2008 г. се проведе в периода от 16.10.2008 г. до 07.11.2008 г. в 14 града и бе 
посетена от общо 1673 представители на целевите аудитории. Анализираната кампания през 

2010 г. се проведе в периода 21.09.2010 г. - 24.09.2010 г. в 10 града и бе посетена от общо 647 

представители на целевите аудитории.  

 
Въпросниците бяха разделени на два модула – за предприятия и консултанти. Пред 

участниците бяха поставени множество въпроси, касаещи следното: ниво на запознатост с 

ОП „Конкурентоспособност”, най-значима информация за потенциалните бенефициенти по 

Оперативната програма, предпочитани източници на информация, необходимост от 
специфично обучение за участие в европейски програми, предпочитани области за 

провеждане на обучение, оценка на полезността от информационното събитие и сфери на 

получена информация в резултат на проведеното информационно събитие. 

 
В настоящия кратък анализ са избрани три водещи въпроса, зададени към предприятията – 
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потенциални бенефициенти, посетили двете кампании: 

 
1. Доколко потенциалните бенефициенти са запознати с ОП „Конкурентоспособност”; 

2. Информация от най-голямо значение за потенциалните бенефициенти;  

3. Предпочитани източници на информация за ОП „Конкурентоспособност” от 

потенциалните бенефициенти. 
 

 

1. Доколко потенциалните бенефициенти са запознати с ОП „Конкурентоспособност” 

 
През 2008 г. 46 % от потенциалните бенефициенти познават донякъде програмата и 

условията за финансиране по нея, 21 % познават програмата и условията за финансиране по 

нея много добре. Приблизително един и същи процент от посетителите на информационните 

дни през 2008 г. са тези, които са запознати с програмата, но не и с условията за финансиране 
по нея (17 %), и тези, които не са запознати нито с програмата, нито с условията по нея (16 

%). 

 

През 2010 г. се наблюдава намаляване на броя на потенциалните бенефициенти, които не са 
запознати нито с програмата, нито с условията по нея - от 16 % през 2008 г. на 12 % през 

2010 г., увеличаване на броя потенциални бенефициенти, които познават програмата и 

условията за финансиране по нея много добре - от 21 % на 24 %, както и на тези, които 

познават донякъде програмата и условията за финансиране по нея  - от 46 % на 47 %. 
 

 

2. Информация от най-голямо значение за потенциалните бенефициенти 

 
През 2008 г. информацията, която е от най-голямо значение за потенциалните бенефициенти 

– посетители на инфо-дните, се категоризира, както следва: 

- процедури за кандидатстване и критерии за одобрение на проекти – 23 %; 

- как се разработват проекти – 20 %; 

- критерии за допустимост – 19 %; 

- условия за предоставяне на финансиране – 14 %; 

- изисквания за изпълнение на проектите и обща насоченост на Оперативната програма 

– 10 %; 

- информация за консултанти по проектите – 4 %. 

 

През 2010 г. получените отговори се изменят, както следва: 

- процедури за кандидатстване и критерии за одобрение на проекти – 18 %; 

- как се разработват проекти – 15 %; 

- критерии за допустимост – 20 %; 

- условия за предоставяне на финансиране – 17 %; 

- изисквания за изпълнение на проектите и обща насоченост на Оперативната програма 

– 11 %; 

- информация за консултанти по проектите – 7 %. 
 

Сред причините за намаляване на броя на потенциалните бенефициенти, за които най-важна 

е информацията за процедурите за кандидатстване и критериите за одобрение на проекти от 

23 % на 18 %, са предприетите от УО и МЗ мерки за разясняване на тези процедури и 
критерии посредством провежданите регулярни национални информационни кампании и 

други събития, в които експертите от УО и МЗ вземат участие в разглеждания период.  

 

 
3. Предпочитани източници на информация за ОП „Конкурентоспособност” от 
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потенциалните бенефициенти 

 
Предпочитаните източници на информация за ОП „Конкурентоспособност” за 

предприятията, посетили информационните дни през 2008 г., се подреждат по следния 

начин, като най-предпочитан източник е интернет: 

 

- интернет – 32 %; 

- директен контакт с държавните институции – 23 %; 

- информационни дни – 17 %; 

- консултантски компании – 11 %; 

- информация от браншови камари – 5 %; 

- телевизия - 4 %, вестници, списания и информация от банки - 3 %, радио - 1 %. 

 
През 2010 г. предпочитанията за получаване на информация чрез интернет спадат с 2 %, като 

със същия процент се увеличава желанието на потенциалните бенефициенти да получават 

информация в рамките на информационни дни, както и от браншови камари. 

Предпочитанието за директен контакт с държавните институции спада с 1 %, а за 
информиране чрез консултантски компании  - с 2 %. Формира се 1 % дял на потенциални 

бенефициенти, които предпочитат да се информират от близки, познати и колеги, което 

означава, че се е увеличило нивото на познаваемост и запознатост с Оперативната програма 

спрямо 2008 г. 

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 

 

 

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТИ  

Приоритет 1  

3.1.1. Постигане на целите и анализ на напредъка   

 

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. 

 
Информация за материалния напредък по приоритета 

 

За всеки количествен показател в приоритетната ос и по-специално за основните 

показатели: 
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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 31.12.2010 г. има приключили 7 договора, като по четири от тях са 

подадени финални отчети, но по тях няма извършени окончателни плащания от страна на 

Междинното звено, тъй като отчетите все още са в процес на одобрение. 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 2011 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 24 проекта 

по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на 

стартиращи иновативни предприятия” ще бъдат отчетени в Годишния доклад за 2011 
година след приключване 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 2010 г. общо 8 проекта по процедура 

BG161PO003/1.1.1-02 „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни 

продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” ще бъдат отчетени в 
Годишния доклад за 2011 година след приключване на проектите. 

 

Показатели  2007 
200

8 

200

9 
2010 2011 

201

2 
2013 2014 2015 

Общ

о 

Показател 

1 

 

Брой 

подкрепени 

стартиращ

и 

иновативни 

предприяти

я 

Постигнати  

резултати(1) 
0 0 0 0      0 

Цел (2) 0 

 

0 

 

0 55-65   
155-

165 
  

155-

165 

Изходно 

положение 

(3) 

0          

Показател  

2 Ниво на 

оцеляване 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0      0 

Цел 0 0 0 50%   70%   70% 

                                                             
 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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на 

стартиращи

те 

иновативни 

предприяти

я 
Определени

е: % активни 

на пазара от 

подпомогна
ти 

От тях: за 

мъже 

От тях: за 

жени 

Изходно 

положение 
0          

Показател  

3 Брой 

иновации, 

въведени/го

тови да 

бъдат 

въведени 

на пазара 

Определени

е: 

иновации, 
готови да 

бъдат/въвед

ени на 

пазара в 
резултат на 

инвестиции 

в 

подкрепени 
стартиращи 

предприятия 

 

От тях: за 

мъже 

От тях: за 

жени 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0      0 

Цел 0 0 0 

40 

От тях 
за 

мъже: 

От тях 

за 
жени 

  

120 

От 

тях 
за 

мъж

е: 

От 
тях за 

жени 

  

120 
От 

тях 

за 

мъж
е: 

От 

тях 

за 
жени 

Изходно 
положение 

0          

Показател  

4 Брой 

НИРД 

Постигнати 
резултати 

0 0 0 0      0 

Цел 0 0    0 15-20   60-65   60-65 
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проекти, 

подкрепени 

в до-

пазарна 

фаза 

Определени
е: брой 

НИРД 

проекти в 

подкрепени 
предприятия 

Изходно 

положение 
0          

Показател  

5 Брой 

НИРД 

проекти, 

подкрепени 

за 

въвеждане 

на пазара 

Определени

е: брой 

НИРД 
проекти в 

подкрепени 

предприятия 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0      0 

Цел 0 0 0 15-  20   60-70   60-70 

Изходно 

положение 
0          

Показател  

6 Брой 

наети 

изследовате

ли в 

предприяти

ята 

Определени

е: брой 
висококвали

фицирани 

изследовате

ли, научни 
работници и 

докторанти, 

наети в 

предприятия 
за 

изпълнение 

на НИРД 

проекти 

Постигнати 
резултати 

0 0 0 0      0 

Цел 0 0 0 80   300   300 

Изходно 

положение 
0          

 

Показател  

7 

Брой 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0      0 

Цел 0 0 0 30-40   
120-

150 
  

120-

150 
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успешни 

проекти, 

подготвени 

от наетия 

изследовате

лски 

персонал 

Определени

е: брой 

проекти, 
подкрепени 

по операция 

1.1.3. 

Изходно 

положение 
0          

Показател  

8 

Брой 

подадени 

заявки за 

тьрговски 

марки, 

дизайни, 

патенти и 

т.н. от 

подкрепени

те 

предприяти

я и 

изследовате

лски 

организаци

и 

Определени

е: брой 

проекти, 
подкрепени 

по операция 

1.1.4. 

 
Постигнати 

резултати 

0 0 0 0      0 

Цел 0 0 0 220   220   220 

Изходно 

положение 
0          

Показател  

9 

Брой 

регистрира

ни 

търговски 

марки, 

дизайни, 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0      0 

Цел 0 0 0 40   180   180 
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патенти и 

т.н. от 

подкрепени

те 

предприяти

я и 

изследовате

лски 

организаци

и 
Определени

е: брой 

успешни 

проекти, 
подкрепени 

по операция 

1.1.4. 

Изходно 
положение 

0          

Показател  

10 

Брой 

подкрепени

/създадени 

центрове за 

трансфер 

на 

технологии, 

технологич

ни 

инкубатори

, 

технологич

ни 

центрове, 

технологич

ни паркове 

и други 

проиновати

вни 

посредници 

Определени

е: 

брой 
финансиран

и проекти на 

иновативни 

посредници, 
вкл. 

новосъздаде

ни и  вече 

съществува
щи 

Постигнати 
резултати 

0 0 0 0      0 

Цел 0 0 0 22-27   
40-  

47 
  40-47 

Изходно 

положение 
0          

Показател  

11 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0      0 
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Брой 

предприяти

я, които 

използват 

услугите на 

проиновати

вни 

посредници

. 
Определени
е: 

брой 

предприятия

, които 
използват 

услуги/поме

щения на 

подкрепенит
е 

институции 

Цел 0 0 0 0 0  
500-

600 
  

500-

600 

Изходно 

положение 

96 
(200

6) 

         

Показател  

12 

 

Брой 

подкрепени 

проекти за 

обновяване 

на 

оборудване

то за 

приложни 

цели в 

изследовате

лски 

организаци

и 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0      0 

Цел 0 0 0 20-30   65-75   65-75 

Изходно 

положение 
0          

Показател  

13 

 

Брой НИРД 

проекти, 

изпълнени 

с помощта 

на 

доставеното 

оборудване 

за 

приложни 

цели 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0      0 

Цел 0 0 0 
 

70-90 
  

210-

230 
  

210-

230 

Изходно 
положение 

0          

Показател  

14 

 

Брой 

Постигнати 
резултати 

0 0 0 0      0 

Цел 0 0 0 40   
170-

200 
  

170-

200 
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институции

/организаци

и, които 

участват в 

национална

та 

иновационн

а мрежа 

Изходно 

положение 
0          

(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. 

(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 

Общ 

бюджет 

(евро) 

Договорена 

безвъзмезд

на помощ 

(евро) 

Извършен

и 

плащания 

* 

(евро) 

Съотношение 

на 

договорената 

сума спрямо 

общата 

стойност 

(%) 

Съотношени

е на 

платената 

сума спрямо 

общата 

стойност 

(%) 

 (a) (b) (c) (b/a) (c/a) 
„Развитие на 
икономика 
базирана на 

знанието и 
иновационни 

дейности” 

 

246 500 000 
EUR 

 

13 133 865.91 
EUR 

 

1 296 355.41 
EUR  

 

5.33 
 

0.53 

 

* Извършените плащания са намалени с 63 359.81 EUR възстановени суми. 
 

- 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 31.12.2010 г. показват, че към края на отчетния период 

договорената безвъзмездна финансова помощ представлява 5,33 % от общия бюджет на 

приоритетната ос, като изплатените средства (авансови и междинни плащания) възлизат на 
0,53% от общия бюджет. Информация за постигнатия материален напредък по 
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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 
2010 г. общо 24 договора по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007  „Подкрепа за 

създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” и 8 договора по процедура 

BG161PO003/1.1.1-02 „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, 

процеси и предоставяне на иновативни услуги” по операциите на Приоритетна ос 1 ще 
приключат в периода, както следва: 

 

- Изпълнението на 10 броя договори (в етап на изпълнение към 31.12.2010 г. и с 

максимална продължителност до 24 месеца) по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-
01/2007  „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” 

ще приключи в периода от януари-май 2011 г. След взето Решение от Комитета за 

наблюдение от 26.11.2010 г. за удължаване на срока за изпълнение на проектите по 

процедурата с до 6 месеца и подписани допълнителни споразумения, по 5 от 
договорите за безвъзмездна финансова помощ в изпълнение се очаква проектите да 

приключат в периода май-юли 2011 г. По 2 договора срокът за изпълнение на 

проектите е временно спрян, като след възобновяване на изпълнението се очаква 

единият от тях да приключи през м. юни 2011 г., а вторият – през м. март 2012 г.; 
 

- Изпълнението на 8 броя договори (в етап на изпълнение към 31.12.2010 г. и с 

максимална продължителност до 18 месеца) по процедура BG161PO003/1.1.1-02  

„Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и 
предоставяне на иновативни услуги” ще приключи в периода м. юни – м. август 2011 

г. Срокът за изпълнението на договорите е удължен с 6 месеца с Решение на Комитета 

за наблюдение от 02.06.2010 г. 
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Информация за извършени проверки на място, постъпили отчети и прекратени договори по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 от началото на изпълнението й до 31.12.2010 г.: 

Приоритетна ос 1 

Проверк

и на 
място 

/от 

стартира
не на 

изпълне
нието на 

процеду
рите до 

31.12.20
10 г./, 

бр. 

Прове
рки на 

място 
/за 

2010 

г./, бр. 

Постъпили междинни и финални 
отчети /от стартиране на 

изпълнението на процедурите до 
31.12.2010 г./,не се включва 

прекратени договори и отеглени 

отчети 

Постъпи

ли 
междинн

и и 
финални 

отчети 

/за 2010 
г./, бр. 

Постъпи
ли 

междинн
и отчети 

/за 2010 

г./, бр. 

Постъп

или 
финалн

и 
отчети 

/за 

2010 
г./, бр. 

извършени плащания по 

междинни и финални отчети 
към 31.12.2010 

Прекратени договори към 
31.12.2010 

прекратени договори през 2010 

общо  
междинни 
отчети, бр. 

финални 
отчети, 

бр. 

общо  

междин

ни 
отчети, 

бр. 

финал

ни 
отчети, 

бр. 

бр. 

БФП на 

прекратен
ите 

договори 
/лева/  

БФП на 

прекрате
ните 

договор
и /евро/  

бр. 

БФП на 

прекрате
ните 

договори 
/лева/   

БФП на 

прекратени
те договори 

/евро/   

Приоритетна ос 

1 
165 105 72 68 4 39 35 4 21 21 ― 8 

5 893 

035,33 лв 

3 013 

107,34 € 
4 

5 025 
753,10 

лв 

2 569 

666,17 € 

2007BG161PO003

/1.1.1-01/2007 

„ПОДКРЕПА ЗА 
РАЗВИТИЕ НА 

СТАРТИРАЩИ И 
ИНОВАТИВНИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ” 

140 91 72 68 4 39 35 4 21 21 ― 6 
1 640 

599,33 лв 

838 

837,99 € 
3 

1 058 

717,10 лв 

541 321,76 

€ 

  BG161PO003-
1.1.02 

„ПОДКРЕПА ЗА 
ВНЕДРЯВАНЕ В 

ПРОИЗВОДСТВ
ОТО НА 

ИНОВАТИВНИ 
ПРОДУКТИ, 

ПРОЦЕСИ И 

ПРЕДОСТАВЯН
Е НА 

ИНОВАТИВНИ 
УСЛУГИ"   

25 14 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2 
4 252 

436,00 лв 

2 174 

269,35 € 
1 

3 967 

036,00 лв 

2 028 

344,41 € 
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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: 

 

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. 

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 05.12.2008 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 г.  

 
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.  
 

С решение № РД-16-1328 от 19.11.2010 г. на Ръководител на УО процедурата е прекратена.  

Към 19.11.2010 г. по подновеното на 20 юли 2009 г. набиране на проектни предложения по 

процедурата са постъпили общо 137 броя проектни предложения, чиято оценка се извършва 

на десетки. Етап на оценка на проектните предложения:  

 120 проектни предложения са приключили оценката на етап „Оценка на 

административното съответствие” и „Оценка на допустимостта”; 

 13-та десетка (обхваща постъпилите проектни предложени от номер 121 до 130) е в 

процес на оценка на етап „Оценка на административното съответствие” и „Оценка на 

допустимостта”; 

 14-та последна десетка обхваща постъпилите проектни предложени от номер 131 до 

137.  Към 31.12.2010 г. оценката им не е стартирала и предстои да бъде извършена в 

началото на 2011 г.; 

 Към 31.12.2010 г. е приключила техническата и финансова оценка на 2-ра, 3-та и 4-та 

десетки от проектни предложения, като оценителните доклади са в процес на 

изготвяне от страна на Междинното звено; 

 Към 31.12.2010 г., Междинното звено е предоставило за одобрение на Управляващия 

орган Оценителен доклад от етап „Техническа и финансова оценка” за 1-та десетка.  

 

Влизане в сила, изпълнение и прекратяване на сключените по процедурата договори за 

безвъзмездна финансова помощ 

 

Сключените по процедурата договори за предоставяне на безвъзмездна помощ са общо 30, като 

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 първоначално е максимум 24 месеца. С решение на Комитета за 

наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007 – 2013 г. от 26.11.2010 г. се одобрява удължаването на срока за изпълнение на 
дейностите по процедурата с 6 месеца.  

Към 31.12.2010 г. общо 6 от сключените и влезли в сила договори са прекратени (2 от които 
през 2010 г.): един договор е прекратен в резултат на заведен сигнал за нередност, три 

договора са прекратени по искане от страна на бенефициентите и 2 договора за безвъзмездна 
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финансова помощ са прекратени поради неспазване на задължения от страна на 

бенефициентите. Изложените причини за прекратяване на договорите се отнасят до 
трудности при изпълнението на предвидените дейности, както от материално, така и от 

практическо естество. По 7 от договорите срокът за изпълнение на проектните дейности е 

приключил през 2010 г. и по 4 от тях финалните отчети са в процес на одобрение. По 17 

договора изпълнението на дейностите продължава. В края на отчетния период в етап на 
изпълнение са общо 24 (двадесет и четири) броя договори с размер на договорената 

безвъзмездна финансова помощ 7 414 886,56 лева (3 791 229,45 евро).  

За периода от началото на стартиране на процедурата са подадени 84 междинни/финални 

отчета с Искане за плащане (от които общо 12 междинни отчета са оттеглени), вследствие на 

това остават 72 междинни/финални отчета (68 междинни и 4 финални отчета). От общо 72 

подадени междинни/финални отчета, през отчетната 2010 г. са постъпили 39 отчета. До 
31.12.2010 г. са представени и 4 финални отчета. Извършена е проверка на всички постъпили 

междинни технически и финансови отчети във връзка с приключили етапи от изпълнението 

на договорите за безвъзмездна финансова помощ;  

Във връзка с изпълнението на договорите, Междинното звено е извършило 140 проверки на 

място от началото на стартиране на процедурата, от които през 2010 г. 91 проверки на място 

с цел отчитане на напредъка по изпълнението на проектите във връзка с приключили етапи и 
с оглед верифициране на извършените дейности и направените разходи от бенефициентите 

по договорите за безвъзмездна финансова помощ. 28 от тези проверки на място са проведени 

съвместно с Управляващия орган. Една проверка е извършена поради съмнение за нередност, 

която е потвърдена, и съответно договорът за безвъзмездна финансова помощ е прекратен.  

  

Общата сума на изплатените средства към 31.12.2010 г. е в размер на 777 634,92 лева (397 

604,52 евро), от тях: по 3 броя договори са извършени авансови плащания, възлизащи на 201 

562,49 лева (103 058,85 евро), като същевременно в периода 01.09 – 31.12.2010 г. са 
възстановени авансови средства в размер на 123 919,12 лева (63 359,81евро), а по 21 

междинни отчети са платени средства в размер на 576 072,43 лева (294 545,67 евро). 

В етапа на изпълнение на договорите са постъпили 45 искания за съществени изменения (28 

през 2010 г.), в резултат на което са сключени 31 допълнителни споразумения по договори за 

безвъзмездна финансова помощ (20 бр. през 2010 г.). 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, прехвърляне на 

дейности от един етап в друг. 

 

Междинното звено е разгледало и 79 искания за несъществени изменения на договори за 
безвъзмездна финансова помощ (31 през 2010 г.). Несъществените промени касаят предимно 

промяна в графика за изпълнение на дейностите по договорите и промяна на първоначалния 

бюджет. 

Към 31.12.2010 г. по процедурата са регистрирани 14 бр. сигнали за нередност. По 4 бр. от 

сигналите са регистрирани нередности. Нередностите са без финансови последствия, тъй-

като са разкрити преди изплащането на безвъзмездната помощ.  

През 2010 г. Междинното звено направи анализ на изпълнението на процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа 
за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” с оглед постигане нейните 

цели. В резултат през м. септември 2010 г. изпълнителният директор на ИАНМСП и 

ръководител на Договарящия орган, представи на УО изготвения анализ с предожение да 

бъдат предприети действия за прекратяването на процедурата, както и за цялостно 
преработване на Насоките за кандидатстване. През м. октомври 2010 г. стартира писмена 

процедура за неприсъствено вземане на решение от страна на Комитета за наблюдение на 

ОП „Конкурентоспособност” като е предложен текст на решение на КН, който предвижда 
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одобряване от КН на предложението на Управляващия орган на ОП 

„Конкурентоспособност” за прекратяване на процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на 

стартиращи иновативни предприятия” и одобряване на общи критерии за избор на операции 

по процедура „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”. В Протокола от 

неприсъствено вземане на решение от Комитета за наблюдение на ОП 
„Конкурентоспособност” от 16.11.2010 г. се съдържа одобрение на предложението на УО на 

ОПК.  

 

В допълнение, анализът, който Междинното звено изготви, по отношение на договорите в 
изпълнение по процедура 2007BG161РО003/1.1.1-01/2007 ”Подкрепа за създаване и развитие 

на стартиращи иновативни предприятия”, показа значителните трудности, които 

бенефициентите срещат при реализирането на одобрените проекти, като в голяма част от 

случаите проблемите не са от финансов характер, а по скоро са свързани с административни 
правила и процедури, залегнали в Насоките за кандидатстване и договорите за безвъзмездна 

финансова помощ. Закъснението при публикуването на Оперативното ръководство по 

процедурата, допълнително затрудни бенефициентите при прилагането на условията и реда 

на Постановление № 55 от 2007 г. за провеждане на процедурите за избор на изпълнител и 
доведе до натрупване на забавяния в план-графика за изпълнението на дейностите по редица 

проекти. Множеството случаи на нередности, отнасящи се до конфликт на интереси и 

свързаност на лицата, наложиха извършването на допълнителни проверки, които също 

генерираха забавяния в плащанията и изпълнението на дейностите по проектите. Въз основа 
на изложената информация УО и МЗ предложиха на Комитета за наблюдение да удължи 

срока за изпълнение на проектите с до 6 месеца. Решението е взето на 7-то заседание на КН, 

проведено на 26.11.2010 г. 

С цел гарантиране на принципа за равно третиране на всички бенефициенти по процедура 

2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи 

иновативни предприятия”, МЗ предприе мерки за предоставяне на възможност на деветима 
от бенефициентите, дейностите по чийто проекти трябваше да приключат преди или малко 

след 7-то заседание на КН, да се възползват от възможността за удължаване на срока за 

изпълнение на проектите, като инициира временно спиране на изпълнението на договорите 

за безвъзмездна финансова помощ до вземането на решение от КН. Петима от 
бенефициентите временно спряха изпълнението и впоследствие сключиха допълнителни 

споразумения за удължаване на срока на договора с до 6 месеца. 

 

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” 
 

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.  

Оценката на подадените проектните предложения е отчетена в годишния доклад за 2009 г.  

 

Влизане в сила, изпълнение 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 първоначално е максимум 18 месеца. На 

заседание на Комитета за наблюдение от 02.06.2010 г. е взето решение да бъде одобрено 
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съвместното предложение на УО и МЗ за удължаването на срока за изпълнение на 

дейностите по проектите по процедура BG161PO003/1.1-02 „Подкрепа за внедряване в 
производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” с 6 

месеца.  

Към 31.12.2010 г. два от сключените договори са прекратени по искане от страна на 

бенефициента. Като основна причина за прекратяване на договорите 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 на тези прекратени договори възлиза на 4 252 436,00 лева (2 174 269,35 евро), като 3 

967 036,00 лв (2 028 344,41 евро) е стойността на договора, който е прекратен през 2010 г.  

В края на отчетния период в етап на изпълнение са общо 8 (осем) 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 изпълнение възлиза на 18 272 328,39 
лева (9 342 636,46 евро). 

Към 31.12.2010 г. общата сума на платените средства по процедурата е 1 757 776,99 лева (898 
750,89 евро), под формата на авансови плащания. 

 

Във връзка с изпълнението на договорите са извършени 25 посещения на място  (14 бр. през 

2010 г.), като 11 от тях са свързани с констатиране на фактическото състояние на 
производствените помещения и сгради преди извършване на СМР. Други 10 проверки на 

място са с цел удостоверяване на доставката на оборудването, заложено за закупуване по 

проекта след одобряване на проведените процедури за избор на изпълнител. Четири 

проверки на място са с цел установяване на напредъка по изпълнението на проектите. При 
извършените проверки на място не са установени конкретни нарушения. 

До 31.12.2010 г. са сключени 11 допълнителни споразумения, като 8 от тях са сключени през 

отчетния период. От подписаните през 2010 г. допълнителни споразумения, 6 се отнасят до 

удължаване срока за изпълнение на договорите. Осем искания за несъществени изменения са 
подадени от страна на бенефициентите през 2010 г.  

Към 31.12.2010 г. по процедурата няма регистрирани сигнали за нередност.  

С цел гарантиране на принципа за равно третиране на всички бенефициенти по процедура 

BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, 
процеси и предоставяне на иновативни услуги” Комитетът за наблюдение, на заседанието си 

на 02.06.2010, одобри съвместното предложение на УО и МЗ за  удължаване срока за 

изпълнение на дейностите по проектите с 6 месеца.  

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 предварителен контрол и предотвратява 

възможността за грешки от страна да бенефициентите при избора на подходяща процедура 

за избор на изпълнител. 

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. 
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Общият бюджет на процедурата е 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 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. 

Към 31 декември 2010 г. по процедурата са постъпили 2 проектни предложения. 

Оценителната комисия е сформирана през месец ноември 2010 г. за извършване на оценка на 
постъпилите общо 2/две/ проектни предложения. На 30.12.2010 г. е изготвен Оценителен 

доклад за извършената оценка, които е предоставен отдел „Вътрешен контрол по изпълнение 

на проекти”, ГД „Конкурентоспособност и иновации” за извършване на предварителен 

контрол. В началото на 2011 г. предстои да бъде представен за одобрение от страна на 
Управляващия орган. 

В резултат на извършената оценка се констатираха няколко основни проблеми: 

- Представяне на непълно окомплектовани проектни предложения с липсващи документи или 

документи, представени във форма, различна от изискуемата; 

- Невъзможност за изискване на допълнителна информация и/или разяснения от кандидатите; 

- Проблеми във връзка с правния статут на кандидатите. 

Процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество без 

определен срок за кандидатстване: BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи 

иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване в производството на иновативни 

продукти, процеси и услуги”  

Основната цел на процедурата е да стимулира развитието на стартиращи иновативни 

предприятия в България, като им предостави интегрирана консултантска и инвестиционна 
подкрепа за изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна 

реализация на иновативни продукти, процеси и услуги с висока добавена стойност.  

- процедурата е обявена на 29 март 2010 г.  

- процедурата е обявена без краен срок за подаване на проектни предложения.  

- общият бюджет на процедурата е в размер на 19 558 300 лева (10 млн. евро).  

- към 31 декември 2010 г. по процедурата са постъпили общо 6 проектни предложения.  

- сформирана е оценителна комисия за извършване на оценка на постъпилите проектни 

предложения, която стартира работа на 23.09.2010 г. Към 31.12.2010 г. е приключила 

оценката на пет от проектните предложения, а шестото проектно предложение е 

отворено от оценителната комисия и предстои да бъде оценявано през първо тримесечие 
на 2011 г. 

Процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с 

няколко крайни срока за кандидатстване BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване 

в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни 

услуги” 
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Основната цел на процедурата е да предостави интегрирана консултантска и инвестиционна 
подкрепа на българските предприятия в изпълнението на успешни проекти за внедряване в 

производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги (като 

услугите следва да са резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с висока добавена 

стойност. Подкрепата по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ е изцяло насочена към български предприятия, които имат капацитета да внедрят в 

производството иновативни продукти, процеси или услуги – собствена разработка, както и 

да осигурят тяхната успешна пазарна реализация като гарантират ненарушаването на права 

върху чужда интелектуална собственост. 
- процедурата е обявена на 30 декември 2010 г.  

- процедурата е обявена с няколко крайни срока за подаване на проектни предложения: 
Сесия 1 с краен срок за набиране на проектни предложения – 7 март 2011 г. 

 Сесия 2 с краен срок за набиране на проектни предложения – 9 май 2011 г. 

 Сесия 3 с краен срок за набиране на проектни предложения – 11 юли 2011 г. 

 Сесия 4 с краен срок за набиране на проектни предложения – 12 септември 2011 г. 

 Сесия 5 с краен срок за набиране на проектни предложения – 14 ноември 2011 г 
- общият бюджет на процедурата е в размер на 48 895 750 лева (25 млн. евро).  

- към 31.12.2010 г. по процедурата не са постъпили проектни предложения  

 

- Доказване на последиците от насърчаването на равните възможности на мъжете и 

жените когато е приложимо. 

 

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 до края на отчетния период се 

съблюдава в процеса на разработване на Насоките за кандидатстване по всички обявени 

процедури, отчетен е в процес 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 2010 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 проектни предложения 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). 
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Неприложимо 

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. 

Срещнати значителни проблеми през 2010 г., свързани с изпълнението на операциите по 

Приоритетна ос 1:  

 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”. Основните причини за това са: 

- Представяне на непълно окомплектовани проектни предложения с голям брой липсващи 

документи или документи, представени във форма, различна от изискуемата, непопълнени 
части/раздели от Формуляра за кандидатстване и съответните приложения към него, 

несъответствия в заложените суми, съгласно представения бюджет на проектите; 

- Необходимост да бъде изисквана  допълнителна информация и/или разяснения от 

кандидатите; 

- Непредставяне от страна на кандидатите на изисканата им допълнителна информация и 

разяснения в рамките на определените срокове; 

- Забавяне в процедурата за избор на независими експерти за оценителната комисия; 

- Спецификата на постъпилите по процедурата иновативни проектни предложения изисква 
лицата, ангажирани с извършването на техническата и финансова им оценка, да притежват 

специфични компетенции и знания в различни научно-приложни области. 

В резултат е генерирано забавяне в дейността на оценителната комисия, като забавянето от 

предходната година се отразява върху целия оценителен процес през 2010 г. 

 Проблеми във връзка с оценката на постъпилите проектни предложения по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за 

създаване на технологични паркове”, както следва: 

- Представяне на непълно окомплектовани проектни предложения с липсващи 

документи или документи, представени във форма, различна от изискуемата. 

 Проблеми във връзка с мониторинга и наблюдението на договорите в етап на изпълнение по 
процедурите  по Приоритетна ос 1:  

- Значително забавяне при избора на независими експерти за извършване на 
мониторинг на договорите за безвъзмездна финансова помощ, вследствие на факта, че 

провеждането на процедурата за избор на независими експерти  отнема твърде дълъг период 

от време;  

- Закъснение във връзка с публикуването на Оперативните ръководства по 

процедурите по Приоритетна ос 1, което води до затруднение на бенефициентите при 

прилагането на условията и реда на Постановление № 55 от 2007 г. за провеждане на 
процедурите за избор на изпълнител и съответно до натрупване на забавяния в план-

графика за изпълнението на дейностите по редица проекти; 

- Във връзка с генерираното забавяне при изпълнението на договорите за 

безвъзмездна финансова помощ, в МЗ са подадени голям брой искания за изменения, 
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свързани с промени в графиците на дейностите и отлагане на изпълнението на съществени 

дейности за следващ период, което би поставило под въпрос цялостния краен резултат от 
изпълнението им. Също така, в резултат от отражението на световната финансова и 

икономическа криза върху българската икономика, бенефициентите изпитаха затруднения 

във връзка с осигуряването на финансов ресурс за изпълнение на договорите за 

безвъзмездна финансова помощ в рамките на определените срокове, което също доведе до 
забавяне изпълнението на дейностите по проектите Поради тези причини повечето от 

бенефициентите са поискали удължаване на срока за изпълнение на договорите за 

предоставяне на безвъзмездна помощ;ъв  

- В Доклад от м. юни 2010 г. от извършена планова проверка на място в МЗ и УО на ОП 

„Конкурентоспособност“ Сертифициращият орган отправи забележка към МЗ и УО относно 

неизвършване в достатъчна степен на проверки за спазването на принципа за добро финансово 
управление, както по отношение на извършените разходи от бенефициентите към изпълнители, 

със стойности под праговете определени в Постановление № 55 на Министерския съвет от 

12.03.2007 г. (чл.12, ал.2), така и по отношение изплащането на възнагражденията на 

квалифицирания персонал на екипите по проектите. В резултат МЗ изиска допълнителна 
информация от бенефициентите, с оглед удостоверяване спазването на принципа за добро 

финансово управление, което допълнително забави процеса на верифициране на дейности и 

разходи по междинните/финални отчети; 

- 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 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; 

- Констатирано е, че бенефициентите по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 

„Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” срещат значителни 

трудности при реализирането на одобрените проекти. Това наложи необходимостта 

Междинното звено да извърши анализ на изпълнението на договорите за безвъзмездна 
финансова помощ по посочената процедура с оглед постигането на нейните цели. Анализът на 

изпълнението показа, че трудностите пред бенефициентите в по-голямата си част са свързани с 

административните правила и процедури, залегнали в Насоките за кандидатстване и договорите 

за безвъзмездна финансова помощ. Установени са и множество случаи на нередности, 
отнасящи се до конфликт на интереси и свързаност на лицата. През 2010 г. са постъпили и са 

разгледани 14 сигнала за нередност. Това наложи извършването на допълнителни проверки от 

МЗ, които също генерираха забавяния в плащанията и изпълнението на дейностите по 

проектите.  

 

Предприети мерки за решаване на възникналите проблеми:  

Предприети са следните мерки за разрешаване на възникналите проблеми във връзка с 

мониторинга и управлението на договорите за безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна 

ос 1: 

- С оглед оптимизиране на процеса за избор на независими експерти е разработена нова 

процедура за определяне на независими експерти и извършване на мониторинг/даване на 

експертна оценка от тях, която позволява ясно регламентиране на дейностите по извършване на 
мониторинг от страна на независимите експерти, включително и на взаимоотношенията между 

тях и МЗ. Процедурата е утвърдена със заповед № РД-16-105 от 01.10.2010 г. на Изпълнителния 

директор на ИАНМСП. В края на 2010 г. са подписани договори с независими експерти за 

осъществяване на дейностите по наблюдение и мониторинг на изпълнението по 4 броя 
договори за безвъзмездна финансова помощ;  

 

- За улеснение на бенефициентите, през 2010 г. при  подготовката на процедури за подбор 
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на проекти се въведе практиката едновременно да се разработват и публикуват Насоките за 

кандидатстване по съответните процедури, както и Оперативните ръководства за техническо и 
финансово изпълнение на проектите по процедурите, с цел предоставяне на ясни указания към 

бенефициентите за избягване на пропуски и несъответствия при изпълнението на договорите за 

безвъзмездна финансова помощ; 

 
- Също така, на 28.12.2010 г. на интернет страниците на МЗ и УО е публикуван 

НАРЪЧНИК за най-често допусканите грешки при изпълнение на договорите за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие 

на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013; 
 

- С решения на Комитета за наблюдение от 02.06.2010 г. и от 26.11.2010 г. са одобрени 

съвместните предложения на УО и МЗ за удължаване на срока за изпълнение на дейностите по 

сключените договори съответно по процедура BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за внедряване в 
производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”  и по 

процедура 2007BG161РО003/1.1.1-01/2007 ”Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи 

иновативни предприятия” с 6 месеца. В резултат от предоставената им възможност, по-

голямата част от бенефициентите подписаха допълнителни споразумения към договора за 
безвъзмездна финансова помощ за удължаване на срока за изпълнение на договорите; 

 

- В резултат от отправена констатацията на Сертифициращия орган в Доклад от одит от м. 

юни 2010 г. за осигуряване на проверки от МЗ и УО за спазването на принципа за добро 
финансово управление, МЗ въведе допълнителни контроли при верифицирането на дейности и 

разходи по междинните/финални отчети по договорите за безвъзмездна финансова помощ, като 

изиска допълнителна информация от бенефициентите с оглед удостоверяване спазването на 

принципа за добро финансово управление. Също така, МЗ извърши допълнителна проверка на 
проектите, по които разходите вече са били верифицирани; 

 

- С решение РД-16-11/12.02.2010 г. на Ръководителя на МЗ Договарящият орган приема 

доклад за външен одит на счетоводната документация по проектите от сертифициран външен 
одитор по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.1-01 

„Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” да се прилага от 

бенефициентите само към финалния отчет, при условие че докладът обхваща целия период на 

проекта по отделните етапи и включва всички направени разходи за изпълнението на 
договорите за безвъзмездна финансова помощ; 

 

-  В резултат от разработения анализ на изпълнението на процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и 
развитие на стартиращи иновативни предприятия”, през м. септември 2010 г. изпълнителният 

директор на ИАНМСП и ръководител на Договарящия орган, представи на УО предожение да 

бъдат предприети действия за прекратяването на цитираната процедура, както и за цялостно 

преработване на насоките за кандидатстване. През м. октомври 2010 г. стартира писмена 
процедура за неприсъствено вземане на решение от страна на Комитета за наблюдение на ОП 

„Конкурентоспособност” като е предложен текст на решение на КН, който предвижда 

одобряване от КН на предложението на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност” 

за прекратяване на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни 

предприятия” и одобряване на общи критерии за избор на операции по процедура 

„Разработване на иновации от стартиращи предприятия”. В Протокола от неприсъствено 

вземане на решение от Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност” от 16.11.2010 
г. се съдържа одобрение на горепосоченото предложението на УО на ОПК. 

http://www.opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/2010/bg/february/reshenierd16_12.02.10.pdf
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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.  
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Показатели  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Общ

о 

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. 

Постигнати 

резултати(1) 

0 0 

Средно в 
подкрепените 

предприятия: 
32,75 % 

 
Средно в 

малките 

предприятия: 
30,33 % 

 
Средно в 

средните 
предприятия: 

40 % 

Средно в 

подкрепенит
е 

предприятия

: 
33,57 

% 
 

Средно в 
малките 

предприятия
: 

40,91 

 % 
 

Средно в 
средните 

предприятия
: 

38,27% 
% 

 

Средно в 
големите 

предприятия
: 

1,99% 
% 

 

Средно в 
микро 

предприятия
: 

29,55% 
 % 

     

33,57 

% 
 

Цел(2) 0 0 0 +15%   +15%   +15% 

Изходно 
положение(3) 

0          

Показател 2  

Дял на предприятия, 
които използват 

общи и 
специализирани 

консултантски 
услуги.  

Да се определи: % на 
предприятия, които 

използват 

консултантски 
услуги, различни от 

обичайните 
(счетоводни и т.н.)  

 

Постигнати 

резултати 0 0 0 0      0 

Цел 
0 0 0 29.3%   35%   35% 

Изходно 
положение 

22% 
(2006

) 
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Показател 3  

Намаляване на 

средната възраст на 
технологичното 

оборудване в 
подкрепените 

предприятия.  
Да се определи: 

годините на 
производство на 

технологичното 

оборудване. 
 

Постигнати 

резултати 

0 0 

8,53 % 

средно в 
подкрепените 

предприятия, 
като: 

- малки 
предприятия: 

10,2 %; 

- средни 
предприятия: 

3,55 %. 

Средно в 

подкрепенит

е 
предприятия

: 
20,34 

% 
 

Средно в 
малките 

предприятия

: 
13,02 

 % 
 

Средно в 
средните 

предприятия
: 

71,23 

% 
 

Средно в 
големите 

предприятия
: 

0,06 

% 
 

Средно в 
микро 

предприятия
: 

21,84 
 % 

     
20,34 

% 

Цел 
0 0  35,5%   30%   30% 

Изходно 

положение 45,5%          

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 

Постигнати 
резултати 

0 0 

5 МСП, в т.ч: 

4 малки 
предприятия 

и едно 
средно 

предприятие 

  

 65 МСП, в 
т.ч: 

 

8 микро 
предприятие 

43 малки 
предприятия  

14 средни 
предприятие 

 

     65 

Цел 0 0 0 60   160   160 

Изходно 

положение 
0          
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Показател 5  

Брой сертификати 

въведени в 
подкрепените 

предприятия.  
Да се определи: брой 

сертификати, 
получени от 

подкрепените 
предприятия 

Постигнати 

резултати 

0 0 

8 броя 

сертификати, 
в т.ч:  

 
6 броя 

сертификати 
в едно 

голямо 
предприятие; 

 

2 броя 
сертификати 

в две малки 
предприятия. 

172 броя 

сертификати, 

в т.ч:  
 

36 броя 
сертификати 

в голями 
предприятие; 

 
89 броя 

сертификати 

в малки 
предприятия. 

 
29 броя 

сертификати 
в средни 

предприятие; 
 

18 броя 

сертификати 
в микро 

предприятие; 
 

 

     172 

Цел 0 0 0 200   537   537 

Изходно 

положение 
0          

Показател 6  

Брой организации, 
участващи в 

мрежата от 

организации в 
подкрепа на бизнеса 

 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0      0 

Цел 0 0 0 34   68   68 

Изходно 

положение 
0          

Показател 7  

Процент 
предприятия/ 

предприемачи, 

които използват 
услуги от мрежата 

от организации в 
подкрепа на бизнеса 

 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0      0 

Цел 0 0 0 7%   20%   20% 

Изходно 

положение 

0          

Показател  8  

Ниво на 

удовлетвореност на 
предприятията, 

получили услуги от 
консултантски 

организации 
(по скала: 1- не 

удовлетворен; 5 – 
удовлетворен) 

 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0      0 

Цел 0 0 0 3   4   4 

Изходно 

положение 

0          

Показател  9  
Брой регионални 

бизнес инкубатори 
създадени/ обновени 

Постигнати 
резултати 

0 0 0 0      0 

Цел 0 0 0 20   60   60 

Изходно 

положение 
0          
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Стойностите на индикаторите, посочени в таблицата по-горе, отразяват постигнатия напредък 

от изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2 на ОП 
“Конкурентоспособност”, по които към 31.12.2010 г. са извършени окончателни 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 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на 
предприятията” – 31 броя договори, по които през 2010 г. са извършени окончателни 

плащания (индикатор 1, 3 и 4); 

 Процедура BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия” – 4 броя договори, по които към 31.12.2010 г. са извършени окончателни 

плащания (индикатор 1, 3 и 4); 

 Процедура BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия” – 2 
броя договори, по които към 31.12.2010 г. са извършени окончателни 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 окончателни 

плащания (индикатор 5); 

 Процедура 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати 
стандарти” – 113 броя договори, по които през 2010 г. са извършени окончателни 

плащания (индикатор 5); 

 Процедура BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти” – 1 
брой договор, по който към 31.12.2010 г. е извършено окончателно плащане (индикатор 

5). 

 

(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 актуализирани при 

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 

 

Постигнати 

резултати 
 

0 0 0 0      0 

Цел 0 0 0 5%   10%   10% 

Изходно 
положение 

0          

Показател 11  
Брой енергийно 

ефективни 
технологии/процеси/

решения, въведени в 
подкрепените 

предприятия 

Постигнати 
резултати 

0 0 0 0      0 

Цел 0 0 0 55   250   250 

Изходно 

положение 
0          

Показател 12  
Брой клъстери – 

създадени/ 
подкрепени вече 

съществуващи 

Постигнати 
резултати 

0 0 0 0      0 

Цел 0 0 0 16   30   30 

Изходно 

положение 
0          
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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.  
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Информация за финансовия напредък по Приоритетна ос 2 
 

Приоритетна ос 2 

Общ 

бюджет 

(евро) 

Договорен

а 

безвъзмез

дна 

помощ 

(евро) 

Извършен

и 

плащания 

( евро) * 

Съотношение 

на 

договорената 

сума спрямо 

общата 

стойност 

(%) 

Съотношение 

на платената 

сума спрямо 

общата 

стойност 

(%) 

 (a) (b) (c) (b/a) (c/a) 

“Повишаване 

ефективността на 

предприятията и 

развитие на 
благоприятна 

бизнес среда” 

 
 

593 837 7

80 EUR 

 

 

94 

354 429.97 
EUR 

 

15 

303 038.22 
EUR 

15.89 2.58 

 

* Извършените плащания са намалени с 13 007.46 EUR възстановени суми. 
 

Информация за извършения мониторинг на място, постъпилите отчети и прекратените договори от 2007 до 31.12.2010 г. по приоритетна 

ос 2 на ОП Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013: 

 

Приоритетна ос 2 

Проверки 
на място 

/от 

стартира
не на 

изпълнен
ието на 

процедур
ите до 

31.12.2010 
г./, бр. 

Прове
рки на 

място 
/за 

2010 

г./, бр. 

Постъпили междинни и 

финални отчети /от 
стартиране на 

изпълнението на 

процедурите до 31.12.2010 
г./,не се включва 

прекратени договори и 
отеглени отчети 

Постъпи

ли 
междинн

и и 
финални 

отчети 

/за 2010 
г./, бр. 

Постъпи

ли 
междин

ни 
отчети 

/за 2010 
г./, бр. 

Пост
ъпил

и 

фина
лни 

отче
ти 

/за 
2010 

г./, 
бр. 

извършени плащания 

по междинни и финални 
отчети към 31.12.2010 

Прекратени договори към 

31.12.2010 

прекратени договори през 

2010 

общо  
междин

ни 

отчети , 

финалн
и 

отчети , 

общо  
межд
инни 

отчет

финал
ни 

отчети 

бр. 
БФП на 

прекратен

ите 

БФП на 
прекратенит

е договори 

бр. 
БФП на 

прекратенит

е договори 

БФП на 
прекрате

ните 
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бр. бр. и , 
бр. 

, бр. договори 
/лева/  

/евро/  /лева/   договори 
/евро/   

Приоритетна ос2 1401 616 373 31 342 198 29 169 169 7 162 208 
69 

776 417,21 

лв 

35 676 662.86 
€ 

77 
30 542 413,50 

лв 
15 616 

327,59 € 

2007BG161PO003/
2.1.1-01/2007 

„ТЕХНОЛОГИЧН
А 

МОДЕРНИЗАЦИ
Я НА 

ПРЕДПРИЯТИЯТ

А 

162 18 48 ― 48 4 ― 4 39 ― 39 77 
32 459 

135,09 лв 

16 596 346,81 

€ 
6 

1 968 532,76 

лв 

1 006 

510,26 € 

2007BG161PO003/

2.1.2-01/2007 
„ПОКРИВАНЕ 

НА 
МЕЖДУНАРОДН

ОПРИЗНАТИ 

СТАНДАРТИ” 

563 12 129 ― 129 1 ― 1 116 ― 116 50 
2 120 

739,02 лв 

1 084 333,28 

€ 
― ― ― 

  BG161PO003-

2.1.03 
„ПОКРИВАНЕ 

НА 
МЕЖДУНАРОДН

О ПРИЗНАТИ 
СТАНДАРТИ"      

312 282 109 11 98 108 10 98 1 ― 1 41 
1 775 205,9

1 
907 662,29 36 

1 643 351,29 

лв 

840 245,06 

€ 

BG161PO003-

2.1.04 
„ТЕХНОЛОГИЧН

А 
МОДЕРНИЗАЦИ

Я В МАЛКИ И 
СРЕДНИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ"   

272 230 69 11 58 67 10 57 4 ― 4 36 
24 902 

861,26 лв 
12 732 826,09 

€ 
33 

23 172 129,45 
лв 

11 847 
903,39 € 

   
  BG161PO003-

2.1.05 
„ТЕХНОЛОГИЧН

А 
МОДЕРНИЗАЦИ

Я В ГОЛЕМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ"    

92 74 18 9 9 18 9 9 9 7 2 4 
8 518 

475,93 лв 

4 355 494,39 

€ 
2 

3 758 400,00 

лв 

1 921 

668,88 € 
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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 31.12.2010 г. Източник на информация са, 

както следва: 

- Подадените от страна на бенефициентите финални технически отчети по 

Приоритетна ос 2 на ОП “Конкурентоспособност” 

- Предствените от страна на бенефициентите в края на 2010 г. допълнителни справки, 

съдържащи информация за индикаторите, измерващи постигането на резултатите от 
изпълнението на приключилите проекти. 

Процедури и съответно брой на договори, по които към 31.12.2010 г. все още не са 
приключили с извършване на окончателно плащание от страна на Междинното звено и 

съответно данни за индикаторите, измерващи постигането на резултатите от изпълнението на 

приключилите проекти ще бъдат отчетени в Годишния доклад за 2011 г., както следва: 

 
- По процедура 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати 

стандарти” крайният срок за изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова 

помощ е изтекъл. Към 31.12.2010 са подадени общо 129 финални отчети (128 отчета 

през 2009 г. и 1 отчет през 2010 г.), от тях по 116 отчета са извършени окончателни 
плащания; в процес на проверка в края на отчетния период са 13 финални отчети, по 

които проверките ще приключат в началото на 2011 г.; 

- По процедура 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация в 

предприятията” Крайният срок за изпълнение на договорите за безвъзмездна 

финансова помощ е изтекъл. Към 31.12.2010 са подадени общо 49 финални отчети (45 

отчета през 2009 г. и 4 отчет през 2010 г.), от тях по 39 отчета са извършени 
окончателни плащания; по един подаден от страна на бенефициента отчет е прекратен 

договора; по 9 финални отчета (5 са в процес на разглеждане, 3 са в процес на 

разследване от страна на прокуратурата и 1 финален отчет е със сигнал за нередност) 

проверките ще приключат в началото на 2011 г.; 

- По процедура BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати 

стандарти”, към 31.12.2010 г. са подадени финални отчети от страна на 
бенефициентите по 98 договора (всички финални отчети са подадени през 2010 г.) от 

общо действащи в края на отчетния период 140 договора. По един финален отчет е 

извършено окончателно плащане. Предстои да приключат проверките по станалите 97 

финални отчети в началото на 2011 г.; 

- По процедура BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия” към 31.12.2010 г. са подадени финални отчети от страна на 
бенефициентите по 58 договора, от тях 1 отчет е подаден през 2009 г. и 57 отчета са 

подадени през 2010 г. Към края на отчетния период са извършени окончателни 

плащания по 4 финални отчета. В началото на 2011 г. предстои да бъдат извършени 

и/или да приключат проверки по 54 финални отчета; 

- По процедура BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи 

предприятия” към 31.12.2010 г. са подадени финални отчети от страна на 
бенефициентите по 9 договора (всички отчети са подадени през 2010 г.) от общо 

действащи в края на отчетния период 33 договора Към края на отчетния период са 

извършени окончателни плащания по 2 финални отчета. В началото на 2011 г. 

предстои да бъдат извършени и/или да приключат проверки по 7 финални отчета.  

В началото на 2011 г. предстои да приключат проверките по общо 180 финални отчети 

(подадени през 2010 г.) по приоритетна ос 2 ОП “Конкурентоспособност”, като данни за 
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индикаторите, измерващи постигането на резултатите от изпълнението на приключилите 

проекти, ще бъдат представени в Годишния доклад за 2011 г. 

 

- За оперативните програми, съфинансирани от ЕСФ: информация по целеви групи в 

съответствие с Приложение XXIII. 

 

Неприложимо 

 

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 31.12.2010 г. показват, че към края на отчетния период 

договорената безвъзмездна финансова помощ представлява 15,89% от общия бюджет на 
приоритетната ос, като изплатените средства (авансови, междинни и окончателни плащания) 

възлизат на 2,58 % 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 по 162 броя договори.  

Като други конкретни резултати от изпълнението на процедурите по Приоритетна ос 2 на 

ОП „Конкурентоспособност” през отчетния период могат да бъдат посочени и следните: 
 

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., като 

продължителността на изпълнението им е 12 месеца. Тъй като настоящият доклад обхваща 

периода от 01 януари 2010 г. до 31 декември 2010 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 конкурентоспособно развитие на българските предприятия. 

 

Изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ и осъществяване на 

мониторинг 

 

Сключени са общо 179 договора за безвъзмездна финансова помощ по процедурата на обща 
стойност 16 816 420,03 лв. (8 598 230,92 евро), като размерът на безвъзмездната финансова 

помощ по тях възлиза на 8 164 036,27 лв. (4 174 269,49 евро). Към 31.12.2010 г. изпълнението 

на дейностите по проектите е приключило, като са подадени общо 129 финални отчета.  

Към 31.12.2010 г. общата сума на верифицираните и платени средства по 116 (сто и 

шестнадесет) от подадените финални отчети възлиза на 4 177 510,49 лева (2 135 959,96 евро). 

Окончателно плащане по 6 финални отчета предстои да бъде извършено през първото 
тримесечие на 2011 г. Седем финални отчета не са одобрени от страна на Междинното звено 

и разходите по изпълнението им не са признати за допустими. В началото на 2011 г. 

предстои тези отчети да бъдат предоставени за верифициране от страна на Управляващия 

орган.  
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От началото на изпълнението на процедурата до края на отчетния период са проведени общо 

563 посещения на място (12 проверки на място през 2010 г.). 

Извършените 12 посещения на място през 2010 са свързани с представяне от страна на 

бенефициента на искане за междинно/окончателно плащане и по преценка на МЗ. По един от 
договорите е извършено посещение на място, свързано с подаден сигнал за нередност, като 

не е установено наличието на такава. 

Една от  посочените проверки е извършена съвместно с Управляващия орган на ОП 

„Конкурентоспособност”. 

Постъпилите в МЗ искания за измения на договорите за безвъзмездна финансова помощ в 

процеса на изпълнението им са отчетени в Годишния доклад за 2009 г.. Към 31.12.2010 г. е 
постъпило 1 искане за съществено изменение, което се отнася до промяна в правния статут 

на дружеството бенефициент. Искането е одобрено и е подписано допълнително 

споразумение.  

Към 31.12.2010 г. по процедурата са регистрирани 6 бр. сигнали за нередност. В резултат от 

извършените проверки от страна на МЗ сигналите за нередност са приключени, без да е 

установена нередност. 

Прекратени договори за безвъзмездна финансова помощ 

Общият брой на прекратените по процедурата договори за безвъзмездна финансова помощ е 

50, като основните основания за прекратяването им са: 

 Липсата на необходимите средства за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова 
помощ в следствие на финансовата и икономическа криза - причината е посочена от общо 24 

бенефициенти, поискали прекратяване на договора; 

 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; 

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по прекратените 50 броя договори възлиза на 

2 120 739,02 лв. (1 084 333,28евро).  

 

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. като 

продължителността на изпълнението им е 12 месеца. Тъй като настоящият доклад обхваща 

периода от 01 януари 2010 г. до 31 декември 2010 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. 
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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, 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 бенефициентите по по-голяма част от 

по сключените договори да не представят изискуемите документи. В резултат едва 66 от 

договорите за безвъзмездна финансова помощ влизат в сила, като изпълнението им стартира 
през периода септември 2008 г. – януари 2009 г. Общата стойност на безвъзмездната 

финансова помощ по влезлите в сила договори възлиза на 22 534 335,70 лв. (11 521 799,62 

евро). 

 В началото на 2010 г. изпълнението на дейностите по проектите е приключило, като са 

подадени общо 49 финални отчета. През месец септември 2010 г. в резултат на получено от 

страна на бенефициент искане е прекратен договор за безвъзмездна финансова помощ, по 
който е подаден финален отчет. Вследствие на което от общо подадените 49 финални отчета 

в края на периода, отчетите по процедурата намаляват на 48 броя с обща стойност на 

безвъзмездната финансова помощ 14 732 620,67 лева (7 532 784,88 евро).  

Към края на отчетният период общата сума на верифицираните и платени средства по 39 от 

общо 48 подадени отчети възлиза на 9 587 690,18 лева (4 902 183,34 евро). Плащанията по 

останалите 9 договори предстои да бъдат извършени през 2011 г., от които: 3 броя финални 
отчети са предадени от МЗ на прокуратурата; 5 броя финални отчети са в процес на 

проверката; 1 финален отчет е със сигнал за нередност, по който се извършва проверка от 

МЗ.  

От началото на изпълнението на процедурата до края на отчетния период са проведени общо 

162 посещения на място. През 2010 г. са извършени 18 проверки на място. В рамките на 

отчетния период 15 проверки на място са извършени при спазване на процедурите на МЗ и 
заложеното в Годишния план за проверки на място, както и при спазване на изискването за 

извършване на посещения на място на 100 % от всички проекти след подаване на отчет за 

изпълнението на проекта и искане за плащане от страна на бенефициентите. Целта на 

проверките е свърана с удостоверяване на постигнатите и отчетени от страна на 
бенефициентите резултати от изпълнението на проектите. Обхватът на проверките включва 

физическа проверка на доставено оборудване и предоставени услуги в рамките на проектите, 

както и извършване на 100 % проверка на оригинални документи, доказващи изпълнението 

на проектните дейности. Общо 3 от 18-те проверки на място са осъществени в резултат на 
възникнали и регистрирани съмнения за извършени нередности от страна на бенефициенти. 

В резултат на установени факти и обстоятелства, отчетените резултати и свързаните с тях 

разходи по два договора за безвъзмездна финансова помощ не са одобрени и верифицирани 

изцяло или частично, като единият договор е прекратен. В останалите случаи не са 
възникнали проблеми или специфични казуси. 

 

Към 31.12.2010 г. по процедурата са регистрирани общо 14 бр. сигнали за нередност. В 

резултат на извършените проверки са регистрирани 5 бр. нередности (от тях 4 бр. са 

подозрения за измама), които са предадени на компетентните органи за извършване на 
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проверка. 

Две от нередностите касаят подаване на декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от 

ЗМСП с невярно съдържание. Една от нередностите е с финансови последствия, тъй като на 

бенефициента е изплатена безвъзмездна помощ. Предприети са действия за възстановяване 
на средствата. 

Прекратени договори за безвъзмездна финансова помощ  
Общият брой на прекратените по процедурата договори е 77, като причините за 

прекратяването им са, както следва: 

 59 броя от подписаните договори за безвъзмездна финансова помощ не влизат в сила 

поради неизпълнение условието за наличието на финансови средства, покриващи 100% от 

общите допустими разходи по проекта.  

 Липса на финансови средства за изпълнение на дейностите по договора вследствие 
финансовата и икономическа криза - общо 11 бенефициенти са посочили тази причина в 

исканията си за прекратяване на договорите  (5 от договорите са прекратени през 2010 г.) 

 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 са 

прекратени 2 договора (един от които е прекратен през 2010 г.). 
 

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по прекратените 77 броя договори възлиза на 

32 459 135,09 лв. (16 596 346,81 евро).  

 
Размерът на безвъзмездната финансова помощ по прекратените през 2010 г. – 6 броя 

договори възлиза на 1 968 532,76 лв. (1 006 510,26 евро).  

 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003/2.1.03 

„Покриване на международно признати стандарти”  

 

Договорите за безвъзмездна финансова помощ са сключени през септември 2009 г. Тъй като 

настоящият доклад обхваща периода от 01 януари 2010 г. до 31 декември 2010 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 2009 
г. Настоящият доклад обхваща изцяло периода на изпълнение и финално отчитане на 

договорите за безвъзмездна финансова помощ. 

 

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 конкурентоспособно развитие. 
 

Изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ и осъществяване на 

мониторинг 
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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. С решение на Комитета за наблюдение, взето в резултат от 

проведена писмена процедура в периода 26 март – 9 април 2010 г., се удължава срока за 

изпълнение на дейностите по сключените договори с 6 месеца.  
 

От началото на изпълнение на процедурата до края на отчетния период са прекратени общо 

41 договора, в резултат на което, в етап на изпълнение и приключили са общо 140 (сто и 

четиридесет) договора с размер на безвъзмездната финансова помощ, възлизащ на 4 089 
983,25 лева (2 091 207,31 евро). 

 

Към 31.12.2010 г. по процедурата са проведени общо 312 проверки на място, от тях 282 са 

извършени през 2010 г.. Проверките на място са извършени съгласно процедурите на МЗ с 
цел  удостоверяване на доставки на оборудване и извършване на услуги, с установяване на 

напредъка по проектите, както и с цел верификация на доставки/услуги след представяне от 

бенефициентите на междинни и финални отчети. 

От началото на изпълнение на договорите по процедурата към края на отчетния период са 

подадени общо 111 отчета, от които 13 междинни отчети (като два от договорите, по които 

са подадени междинни отчети са прекратени) и 98 финални отчети. През 2010 г. са 
постъпили 110 междинни и финални отчета.  

Постъпили общо 172 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, искания за изменение на бюджет на 

договора, искане за измение на въвеждание стандарт с нова версия и искания за удължаване на 

срока за изпълнение на дейнстите по проекта. 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). Постъпили са през 2010 г. общо 30 искания за 

удължаване на срока за изпълнение на договорите.  

Към 31.12.2010 са постъпили 41 искания за несъществено изменение на договорите. 

Общата сума на платените средства към 31 декември 2010 г. е в размер на 37 468,20 лева (19 

157,48 евро), от тях: по 2 броя договори са извършени авансови плащания, възлизащи на 23 

973,00 лева (12 257,39 евро) и по 1 финален отчети са платени средства в размер на 13 495,20 
лева (6 900,09 евро). 

В периода са регистрирани 5 бр. сигнали за нередност. По един от сигналите е регистрирана 
нередност – подозрение за измама. Случаят е предаден на компетентните органи. Договорът 

за безвъзмездна финансова помощ е прекратен едностранно от МЗ. 

Прекратени договори за безвъзмездна финансова помощ 

Общият брой на прекратените по процедурата договори е 41, като причините за 
прекратяването им са, както следва: 

 Липса на финансови средства за изпълнение на дейностите по договора вследствие 
финансовата и икономическа криза - общо 28 бенефициенти са посочили тази причина в 

исканията си за прекратяване на договорите; 

 Неизпълнение от страна на бенефициентите на чл. 2.4, 2.5 и 2.6 от общите условия към 

договора, вследствие на което са прекратени 12 договора  
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 Констатирани от страна на Договарящия орган нередности по отношение на кода на 
основна икономическа дейност на предприятието – на това основание е прекратен 1 договор.  

 

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по прекратените 41 броя договори възлиза на 

1 775 205.91 лв. (907 662.29 евро).  
 

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по прекратените през 2010 г. – 36 броя 

договори възлиза на 1 643 351,29 лв. (840 245,06 евро).  

 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003/2.1.04 

„Технологична модернизация в малки и средни предприятия” 

 

Договорите за безвъзмездна финансова помощ са сключени през септември 2009 г. Тъй като 
настоящият доклад обхваща периода от 01 януари 2010 г. до 31 декември 2010 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 2009 

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 

 
Всички сключени по процедурата 172 броя договори влизат в сила от датата на подписването 

им от 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. С решение 

на Комитета за наблюдение взето на неприсъствено заседание в периода 26 март – 9 април 
2010 г. е одобрено удължаването на срока за изпълнение на дейностите по проектите с 6 

месеца.  

 

От началото на изпълнение на процедурата до края на отчетния период са прекратени общо 
36 договора, в резултат на което, в етап на изпълнение и приключили са общо 136 (сто 

тридесет и шест) договори с размер на безвъзмездната финансова помощ, възлизащ на 72 304 

527,71 лева (36 969 285,05 евро). 

От началото на изпълнение на договорите по процедурата към края на отчетния период са 

подадени общо 69 отчета, от които 11 междинни отчети и 58 финални. През отчетния период 

са подадени 67 междинни и финални отчети.  

В периода 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г. по процедурата са извършени 230 посещения на място, 

от които 161 в момент на доставкa на оборудване, закупено по проектите и/или приемо-
предаване на извършени услуги; и 69 с цел верифициране на закупеното по проекта 

оборудване и услуги след подаване на междинни и финални отчети придружени с искания за 

междинно и/или окончателно плащане от страна на бенефициента. Проверките на място са 

извършени в съответствие с процедурите на Междинното звено и съгласно изискването да се 
осъществяват проверки на място на 100% при необходимост от документална проверка и при 

верификация на техническото изпълнение доказваща изпълнение на заложените дейности и 

постигане на резултатите по договорите. В обхвата на извършените проверки са попадали 

проверка на доставеното оборудване и/или приемо-предаване на извършени услуги както и 
цялостна документална проверка обвързана с изпълнението на проекта. Всяко едно от 
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горепосочените посещения на място е въведено в ИСУН. Общо от началото на процедура до 

31.12.2010 г. са извършени 272 посещения на място. 
 

През отчетния период са постъпили и са обработени 255 искания за съществено изменение 

на договора за безвъзмездна финансова помощ. През отчетния период са постъпили и са 

обработени и 32 искания за несъществено изменение. 

Общата сума на платените средства към 31 декември 2010 г. е в размер на 5 142 201,97 лева  

(2 629 206,45 евро), от тях: по 29 броя договори са извършени авансови плащания, възлизащи 
на 3 063 549,10 лева (1 566 391,81 евро) и по 4 финални отчети са платени средства в размер 

на 2 078 652,87 лева (1 062 814,64 евро).  

През месец декември 2010 г. са възстановени авансови средства в размер на 25 440,00 лева 

(13 007,46 евро), както и натрупаните лихви в размер на 30,00 лева (15,34 евро) по един брой 

договор. 

Към 31.12.2010 г. по процедурата са постъпили и регистрирани 5 бр. сигнала за нередност. 

Няма регистрирани нередности. 

 

Прекратени договори за безвъзмездна финансова помощ  

 

Общият брой на прекратените по процедурата договори е 36, като причините за 

прекратяването им са, както следва: 

 Липса на финансови средства за изпълнение на дейностите по договора вследствие 
финансовата и икономическа криза и невъзможност за изпълнение  на проектите в рамките на 

срока на договора за безвъзмездна финансова помощ - общо 27 бенефициенти са посочили 

тази причина в исканията си за прекратяване на договорите; 

 Неизпълнение от страна на бенефициентите на чл. 2.4, 2.5 и 2.6 от общите условия към 

договора, вследствие на което са прекратени 9 договора.  

 

От началото на изпълненето на процедурата към 31.12.2010 г. са прекратени 36 договора. 
Размерът на безвъзмездната финансова помощ по тях възлиза на 24 902 861,26 лева (12 732 

826,09 евро).  

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по прекратените през 2010 г. 33 броя договора 

възлиза на 23 172 129,45 лв. (11 847 903,39 евро).  
 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003/2.1.05 

„Технологична модернизация в големи предприятия” 

 
Договорите за безвъзмездна финансова помощ са сключени през септември 2009 г. Тъй като 

настоящият доклад обхваща периода от 01 януари 2010 г. до 31 декември 2010 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 2009 
г. Настоящият доклад обхваща изцяло периода на изпълнение и финално отчитане на 

договорите за безвъзмездна финансова помощ. 

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. 
 

Изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ и осъществяване на 

мониторинг 

 
Всички сключени по процедурата 42 договори за безвъзмездна помощ влизат в сила от 
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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. С 
решение на Комитета за наблюдение взето на неприсъствено заседание в периода 26 март – 9 

април 2010 г. се одобри удължаването на срока за изпълнение на дейностите по проектите с 9 

месеца.  

 
Към месец декември 2009 г. са сключени 42 договора с обща стойност на договорената 

безвъзмездна финансова помощ в размер на 97 140 549,83 лева. Към 31.12.2010 г. от тях 4 са 

прекратени, а останалите 38 договора с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ в 

размер на 88 555 816,86 лева (45 278 564,71 евро) са в процес на изпълнение или са 
приключили.  

 

Във връзка с изпълнението на договорите по процедура BG161PO003-2.1.05 „Технологична 

модернизация в големи предприятия” за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. са одобрени 
58 съществени и 10 несъществени изменения на договорите за безвъзмездна финансова помощ. 

От тях 29 искания за удължаване на срока на договорите за безвъзмездна финансова помощ, от 

които 21 бр. за удължаване на срока на договорите, във връзка с взето решение на Комитета за 

наблюдение за удължаване на максимално допустимия срок за изпълнение на договорите за 
безвъзмездна помощ на 27 месеца. Останалите 29 съществени изменения касаят изменения на 

техническите характеристики на оборудването, заложено в договорите за безвъзмездна помощ.  

 

От началото на изпълнение на договорите по процедурата до 31 декември 2010 г. са 
извършени общо 92 посещения на място. Във връзка с  изпълнението на договорите по 

процедура BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия” за 

периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. са извършени 74 посещения на място. Съгласно 

процедурите, заложени в Наръчник по оперативен мониторинг и верификация на 
междинното звено Вариант 7 са извършени 55 извънредни посещения, с цел присъствие на 

представител на ДО при доставка на оборудване, при които е установено, че доставеното 

оборудване отговаря на посоченото в договора за безвъзмездна финансова помощ. През 

периода са извършени 15 посещения на място след представяне на искане за 
междинно/окончателно искане за плащане от страна на бенефициентите. Извършени са  3 

планирани посещения, съгласно годишния план за проверки на място, от експертите на МЗ. 

По инициатива на МЗ и УО е извършено едно посещение, с цел да бъде установено степента 

на изпълнение на дейностите по проект. 

От началото на изпълнение на договорите по процедурата до 31 декември 2010 г. са 

подадени общо 18 отчета, от които 9 междинни отчети и 9 финални отчета. Всички отчети са 
постъпили през 2010 г. 

Общата сума на платените средства към 31.12.2010 г. е в размер на 10 984 811,32 лева (5 616 
530,99 евро), от тях: по 14 броя договори са извършени авансови плащания, възлизащи на 7 

419 583,32 лева (3 793 630,90 евро), по 7 междинни отчети са платени средства в размер на 2 

691 807,04 лева (1 376 320,20 евро) и по 2 финални отчета са платени средства в размер на 

873 420,96 лева (446 579,89 евро). 

Към 31.12.2010 г. по процедурата са постъпили и регистрирани 5 бр. сигнала за нередност. 

Няма регистрирани нередности. 

Прекратени договори за безвъзмездна финансова помощ  

Общият брой на прекратените по процедурата договори са 4, като причините за 

прекратяването им са, както следва: 

 Липса на финансови средства за изпълнение на дейностите по договора вследствие 

финансовата и икономическа криза и невъзможност за изпълнение на проектите в срок - 
общо 3 бенефициенти са посочили тази причина в исканията си за прекратяване на 

договорите; (два от договорите са прекратени през 2010 г.);  
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 Констатирани от страна на Договарящия орган нередности по отношение на 
декларираните обстоятелства за категория на предприятието – на това основание е прекратен 

1 договора. 

 

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по прекратените 4 договори възлиза на 8 518 
475,93 лева (4 355 494,39 евро).  

 

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по прекратените през 2010 г. – 2 броя 

договори възлиза на 3 758 400,00 лв. (1 921 668,88 евро). 
  

Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за 

кандидатстване BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия”  

Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на 

българските малки и средни предприятия чрез насърчаване на инвестициите в съвременни 
технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, 

свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.  

- Процедурата е обявена на 10 май 2010 г.;  

- Процедурата е обявена с краен срок за подаване на проектните предложения – 10 август 
2010 г.;  

- Общият бюджет на процедурата е в размер на 97 791 500 лева (50 млн. евро); 

- По процедурата са постъпили общо 599 проектни предложения; 

- Оценителен доклад от извършената работа на оценителната комисия е предоставен на УО 

на 01.12.2010 г., за проверка и одобрение.  

Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за 

кандидатстване BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи 

предприятия”   

България за постигането на технологична модернизация чрез насърчаване изпълнението на 

инвестиционни проекти, пряко свързани с внедряването на иновативни продукти, процеси, 
услуги и технологии като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и 

устойчиво развитие на големите предприятия в страната.  

- Процедурата е обявена на 4 юни 2010 г.; 

- Процедурата е обявена с краен срок за подаване на проектните предложения – 7 септември 
2010 г.; 

- Общият бюджет на процедурата е в размер на 58 674 900 лева (30 млн. евро); 

- По процедурата са постъпили общо 113 проектни предложения, които към 31.12.2010 г. са 

в етап на оценка. 

Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за 

кандидатстване BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти”  

Основна цел на процедурата е да допринесе за насърчаване на конкурентоспособността на 

българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за 
управление, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, 

както и въвеждане на добри производствени практики като фактори за подобряване на 

управлението, оптимизиране на производствения процес, постигане на ефективна организация 

на цялостната дейност и създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, 
конкурентоспособни на европейския и световен пазар.  

 

- Процедурата е обявена на 1 юли 2010 г.; 
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- Краен срок за подаване на проектни предложения – 30 септември 2010 г.; 

- Общият бюджет на процедурата е в размер на 19 558 300 лева (10 млн. евро);  

- по процедурата са постъпили общо 634 проектни предложения, които към 31.12.2010 г. са 

в етап на оценка. 

Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за 

кандидатстване BG161PO003-2.1.09 „Предоставяне на консултантски услуги на 

предприятията в затруднение”  

Процедурата се обявява в съответствие с Временната общностна рамка на Европейската 

комисия за мерките за държавна помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при 

настоящата финансова и икономическа криза (публикувано в Официален вестник на 
Европейския съюз, ОВ С 16, 22.01.2009 г.), като основната й цел е да отговори на 

потребностите на малките и средни предприятия в България, изпаднали в затруднение в 

резултат от негативните последици от световната финансова и икономическа криза, като им 

предостави професионална консултантска подкрепа за изготвяне на планове и програми за 
преструктуриране, стратегии за развитие, финансови анализи и други услуги, съобразени с 

ресурсите и потребностите на предприятията, както и с динамиката на икономическата среда, и 

насочени към възстановяване на икономическата жизнеспособност и устойчивост на 

предприятията. 
 

- Процедурата е обявена на 15 септември 2010 г.; 

- Краен срок за подаване на проектни предложения – 16 ноември 2010 г.; 

- Общият бюджет на процедурата е в размер на  1 955 830 лева (1 млн. евро);  

- Общ брой на постъпилите проектни предложения – 4 броя. 

В периода 01.12.2010 г. – 31.12.2010 г. е приключила оценката на постъпилите общо 4/четири/ 

проектни предложения по процедурата. Изготвен е Оценителен доклад за работата на 

оценителната комисия, който е представен за съгласуване от страна на УО на 27.12.2010 г. 
Оценителният доклад е приет с Решение на УО, като няма проектни предложения, одобрени за 

финансиране. Издадено е Решение № ПЗ-01-1/30.12.2010 г. на Ръководителя на МЗ за 

неодорение на 4 броя проектни предложения по процедурата. 

В резултат на извършената оценка се констатираха няколко основни проблема: 

- Представяне на непълно окомплектовани проектни предложения с липсващи документи 

или документи представени във форма, различна от изискуемата; 

- Нито едно от подадените четири проектни предложения не отговаря на посочените 

изисквания в буква а) и/или б), приложими за периода след 01.07.2008 година, а именно: 

а) Когато повече от половината от регистрирания капитал на търговец по смисъла 

на чл. 1 от Търговския закон със съдружници с ограничена отговорност е 

изразходван и повече от една четвърт от този капитал е бил загубен през 

предходните 12 месеца; или  

б) В случай на търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон, при който поне 
някои съдружници са с неограничена отговорност за задълженията на 

дружеството, когато повече от половината от капитала му, посочен в Баланса на 

дружеството, е изразходван и повече от една четвърт от този капитал е бил загубен 

през предходните 12 месеца /посоченият случай включва еднолични търговци/. 

Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за 

кандидатстване BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с 

увреждания” 

Основната цел на процедурата е оказването на подкрепа за повишаване на 

конкурентоспособността на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания 
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в България чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и 

предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите 
технологии, процеси, продукти и услуги. 

- Процедурата е обявена на 11 декември 2010 г.; 

- Процедурата е обявена с краен срок за подаване на проектните предложения – 14 март 

2011 г.; 

- Общият бюджет на процедурата е в размер на 19 558 300 лева (10 млн. евро); 

- Към 31.12.2010 г. по процедурата няма постъпили проектни предложения. 

Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за 

кандидатстване BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия” 

Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на 

българските малки и средни предприятия от високотехнологичните и 

средновисокотехнологичните сектори, определени като приоритетни за развитие на 
националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и 

оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с 

новите технологии, процеси, продукти и услуги.  

- Процедурата е обявена на 30 декември 2010 г.; 

- Процедурата е обявена с краен срок за подаване на проектните предложения – 01 април 

2011 г.; 

- Общият бюджет на процедурата е в размер на 97 791 500 лева (50 млн. евро);  

- Към 31.12.2010 г. по процедурата няма постъпили проектни предложения. 

Процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество без 

определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на 

клъстерите в България” 

Основна цел на процедурата е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в България 
като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез 

предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски 

капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции, 

привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на инвестициите в съвременни 
технологии и оборудване за общи клъстерни дейности.  

 

- Процедурата е обявена на 16 юли 2010 г.; 

- Процедурата е обявена без краен срок за подаване на проектни предложения;  

- Общият бюджет на процедурата е в размер на 29 337 450 лева (15 млн. евро); 

- Към 31.12.2010 г. са постъпили 2 проектни предложения.  

Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за 

кандидатстване BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес 

инкубатори”   

Основна цел на процедурата е да допринесе за създаване на нови и развитие на вече 

съществуващи бизнес инкубатори в България като фактор за подобряване на бизнес средата и 

инструмент за предоставяне на широк кръг от услуги за насърчаване развитието на 
предприятията чрез предоставянето на подкрепа за изграждане на необходимата 

инфраструктура за дейността на бизнес инкубаторите, популяризиране на предоставяните от 

тях услуги, както и подкрепа за оперативната им дейност, насочена към укрепване на 

капацитета и установяване на бизнес инкубаторите като устойчиви структури за подкрепа на 
бизнеса на регионално ниво.  



 131 

 

- Процедурата е обявена на 26 ноември 2010 г.; 

- Краен срок за подаване на проектни предложения – 28 март 2011 г.  

- Общият бюджет на процедурата е в размер на  35 204 940 лева (18 млн. евро); 

- Към 31.12.2010 г. по процедурата няма постъпили проектни предложения. 

- 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 процедурите 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 отчетния период, Междинното звено следи за спазването и отчитането от страна на 

бенефициентите на индикатори 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. 

Към 31.12.2010 г. по показател „Брой създадени работни места”, в предствените от страна на 

бенефициентите данни за индикаторите, измерващи постигането на резултатите от 

изпълнението на приключилите проекти, по които Междинното звено е извършило 
окончателно плащание (162 договора от общо 491 действащи договора по приоритетна ос 2), 

отчетената стойност е 624 работни места /от тях 273 жени и 351 мъже/ при заложена 

стойност за средата на програмния период от 626 броя създадени работни места по 

приоритети оси 1 и 2. Въз основа на тези данни, е видно че е спазено прилагането на 
правилото за равните възможности в рамките на ОПК. По-пълен и точен анализ може да 

бъде направен след приключване на процедурите със сключени договори през 2008 и 2009 г.  

- 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. 
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Констатирани значителни проблеми по отношение на изпълнението на договорите по 

Приоритетна ос 2:  

 През отчетния прериод се наблюдава тенденция на увеличаване на процента на 
предствените от страна на бенефициентите финални отчети с искания за окончателни 

плащания, които са под минималния размер на безвъзмездна финансова помощ, посочен в 

Насоките за кандидатстване по изпълняваните процедури за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Приоритетна ос 2, както следва по процедури: 
2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация в предприятията”, 

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

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”. 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 процедури 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 

„Покриване на международно признати стандарти” и BG161PO003-2.1.03 „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 процедури 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация в 

предприятията”, BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия” и BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия”, 

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, искането за плащане е редуцирано и така остава под 
определения минимум в Насоките за кандидатстване.  

 Бенефициентите изпитват съществени затруднения при изпълнение на договорите за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на първоначално 

договорените срокове, който произтичат от факта, че много трудно и при 

неблагоприятни за тях условия успяват да договорят кредити, с които да осигурят 
необходимите финансови ресурси за изпълнението им. Липсата на свободни оборотни 

средства и затрудненото банково финансиране са основен проблем за голяма част от 

бенефициентите, възникнал в резултат от световната финансовата и икономическа криза.  

 През отчетния прериод е констатирано, че подадените от страна на бенефициентите 

финални отчети не са напълно окомплектовани. Липсват голям брой 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 и др.. 

Наличието на подобни пропуски води до изпращане на искания за допълнителни 
документи и разяснения, което е причина за значително забавяне на процеса на проверка 

на подадените междинни/финални отчети и извършване на плащанията по тях.  

 Забавяне в сроковете за извършване на мониторинг на изпълнението на дейности за 

строително-монтажни работи (СМР) като част от договорите по процедурите за 

технологично обновление в предприятията, поради липсата на необходимата специфична 
експертиза. 
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 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 следните процедури за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Приоритетна ос 2: 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична 

модернизация в предприятията”, 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно 

признати стандарти”, 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”, са предприети 

следните действия от страна на МЗ и УО. Посоченият проблем е обсъждан по време на 

редовно провежданите месечни срещи за наблюдение на напредъка на ОП 

„Конкурентоспособност” между представители на МЗ и УО. Също така, представено е за 
одобрение на Комитета за наблюдение съвместното предложение на УО и МЗ на ОПК при 

условие, че са постигнати поставените цели и резултати в договорите за БФП на 

бенефициентите по горепосочените процедури, да им бъде изплатена съответстваща на 

действителните допустими разходи безвъзмездна финансова помощ, в размер под 
регламентирания в Насоките за кандидатстване. За процедури 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 

„Технологична модернизация в предприятията” и 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване 

на международно признати стандарти”, решението е одобрено от Комитета за наблюдение на 

ОПК при проведена писмена процедура (26 март - 9 април 2010 г.), а за останалите три 
горепосочени процедури, по време на седмото заседание на Комитета за наблюдение на ОПК 

на 26.11.2010 г.; 

 Във връзка със затрудненията при изпълнение на договорите за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ в рамките на определените в Насоките за кандидатстване 

максимално допустими срокове за изпълнение на договорите, Комитета за наблюдение на 
ОПК, по време на Шестото си редовно заседание на 02.06.2010 г., одобрява съвместното 

предложение на УО и МЗ за удължаване на срока за изпълнение на дейностите по 

сключените договори по следните процедури в етап на изпълнение, както следва: по 

процедура BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти” – до 6 
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месеца; процедура BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия” – до 6 месеца; процедура BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в 
големи предприятия” – до 9 месеца;  

 По процедурите за подбор на проекти, подготвени от МЗ през 2010 г., едновременно са 
разработени и публикувани Оперативни ръководства за изпълнение на договорите и 

Насоките за кандидатстване, с цел ясни указания към бенефициентите за избягване на 

пропуски и несъответствия при представяне на технически отчети;  

 Предвидено е да бъдат организирани и провеждани обучения на бенефициентите 
непосредствено след сключване и влизане в сила на договорите за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по вече обявените и предстоящи за обявяване процедури по 

Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”; 

 На 28.12.2010 е публикуван НАРЪЧНИК за най-често допусканите грешки при изпълнение 

на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 и 2 на 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 

2013; 

 През отчетния период са подписани договори с независими експерти за осъществяване на 

дейностите по наблюдение и мониторинг на строително-монтажни работи като част от 

изпълняваните договори за безвъзмездна финансова помощ; 

 През отчетната година е разработена 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”. Това е 

вътрешна системата (отделен модул в деловодната система на ИАНМСП), която ще 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. 

Сериозни проблеми, установени по реда на член 62, параграф 1, буква (г) (i) от 

Регламент (ЕО) № 1083/2006 не са установени. 

 

Приоритет 3  

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

3.3.1. 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. 

 

Стойностите на индикаторите в таблицата с нулеви, тъй като към 31.12.2010 г. не са избрани 
Финансови посредници по нито един от четирите финансови инструмента, открити през 

отчетния период за заявяване на интерес от финансови посредници, които да менажират 

Фонд за рисков капитал, Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми, Фонд за 

инвестиции в компании в етап на растеж и Мецанин фонд. 
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. 
Индикатори – 

Ос 3 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Индикатор 1 
 

Нарастване % 

предприятия, 
които 

получават 
заеми 

 
От тях за: 

малки 
предприятия, за 

средни 

предприятия, за 
стартиращи  

Постигнат 
резултат 

0 0 0 0      0 

Цел 0 0 0 40%   43%   43% 

Изходно 
положение 

37% 
(2006) 

         

Индикатор 2 
 

Дял на 
Фондове за 

рисков 

капитал в 
източниците 

за 
финансиране 

 
От тях: за 

мъже: 
От тях : за 

жени 

Постигнат 
резултат 

0 0 0 0      0 

Цел 0 0 0 0.5%   0.6%   0.6% 

Изходно 
положение 

0.4%          

Индикатор 3 
 

Дял на 
източниците 

за външно 
финансиране 

за 

инвестиционн
ите нужди на 

предприятият
а 

 
От тях за: 

малки 
предприятия, за 

средни 

предприятия, за 
стартиращи 

Постигнат 
резултат 

0 0 0 0      0 

Цел 0 0 0 

20% 

(банки
) 

11% 
(лизин

г 

  

23% 
(банки) 

13% 
(лизинг 

  

23% 
(банки) 

13% 
(лизинг 

Изходно 
положение 

18% 

(банк

и) 
10% 

(лизи
нг) 

         

Индикатор 4 
 

Брой 
инвестиционн

и проекти, 

подкрепени от 
подпомогнати

те фондове за 
рисков 

капитал 
 

От тях за: 
малки 

предприятия, за 

средни 
предприятия, за 

стартиращи 

Постигнат 

резултат 
0 0 0 0      0 

Цел 0 0 0 10   20   20 

Изходно 

положение 
0          

Индикатор 5 

 

Брой 
създадени/разв

ити 

Постигнат 

резултат 
0 0 0 0      0 

Цел 0 0 0 5   8   8 

Изходно 

положение 
0          
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финансови 
инструменти 

  

 

Информация за финансовия напредък  

  

 

Приоритетна ос 3 

Общ 

бюджет 

(евро) 

Договорена 
безвъзмездна 

помощ 
(евро) 

Извършени 

плащания ( 

евро) * 

Съотношение на 
договорената сума 

спрямо общата 

стойност 
(%) 

Съотношение на 
платената сума 

спрямо общата 

стойност 
(%) 

 (a) (b) (c) (b/a) (c/a) 

“Финансови ресурси за 
развитие на 

предприятията” 

 

 
200 000 000  

EUR 
 

 
199 000 000 

EUR 

 
199 000 000 

EUR 

99.50 99.50 

 

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

съответствие с Приложение XXIII. 

 

Неприложимо  

 

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. 

 

В рамките на ОП „Конкурентоспособност” е определен бюджет по Приоритетна ос 3, 
включително националното съфинансиране, в размер на 199 млн. евро за изпълнение на 

Инициативата JEREMIE, чиято основна цел е подобряване на достъпа до финансиране на 

МСП чрез различни инструменти за финансов инженеринг. 

 
Правителството на Република България е направило избор за изпълнение на Инициативата 

JEREMIE чрез създаването на Холдингов Фонд, съгласно член 44 от Регламент (ЕО) № 

1083/2006, който предвижда за възлагане директно на Европейския инвестиционен фонд 

(ЕИФ), като ЕИФ бе определен за мениджър на Холдинговия фонд в рамките на 
инициативата JEREMIE. 

 

За изпълнение на горното на 27.05.2009 г. бяха подписани Рамково Споразумение и 

Финансово Споразумение между правителството на Република България, представлявано от 
министъра на икономиката и енергетиката и Европейския инвестиционен фонд за прилагане 

на Инициативата JEREMIE в България. През месец септември 2009 г., посочените по-горе 

страни се съгласиха да изменят и допълнят първоначалните Рамково и Финансово 

Споразумения, така че да се отрази (I) промени в акционерната структура на ДСЦ, (II) 
промени в инвестиционната стратегия, (III) промени, свързани с въвеждането на член 44 (с) 

от Регламент (ЕО) № 1083/2006. 

 
На 29 април 2010 г., правителството на Република България, чрез МИЕТ, и ЕИФ подписаха 

изменените и допълнени Рамково и Финансово Споразумения (Изменените Споразумения) 

структуриращи изпълнението на Инициативата JEREMIE в България. 

 
На 26 май 2010г. изменените Споразумения бяха ратифицирани от Парламента, след което 

бяха официално публикувани в Държавен вестник на 8 юни 2010 година. Последващото 

учредяването на ДСЦ – „Джереми България” ЕАД и свързаното с това прехвърлянето на 
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средства за записване на капитал на Дружеството се осъществи на 17 юли 2010 година. 

 
Бяха подписани следните документи, свързани с Холдинговия фонд по JEREMIE: 

 

 Договор за Холдингов фонд между ЕИФ и „Джереми България” ЕАД;  

 Договор за прехвърлянето на акции между ЕИФ и МИЕТ; 

 Меморандум за разбирателство относно прехвърляне на ноу-хау между ЕИФ и МИЕТ. 

 

Първоначалната инвестиционна стратегия представена през септември и по-нататъшно 

актуализилана през декември 2009 г., предвижда инвестиционен микс от продукти в рамките 
на Инициативата, избор на адекватни на нуждите на пазара капиталови и дългови финансови 

инструменти, както и разпределението на средства към всеки отделен инструмент. С 

провеждането на втори кръг от срещи с пазарните участници, през месец юни 2010 г. се 

състоя последващо проучване с цел потвърждаване адекватността на определяните 
инструменти в инвестиционната стратегия, адресиращи трудностите в дълговия пазар. 

Финансовите инструменти са структурирани и съответните покани за заявяване на интерес и 

са разработени от ЕИФ в тясно сътрудничество с Управляващия орган на Оперативна 

програма "Конкурентоспособност". Параметрите на продуктите, както и критериите за 
подбор на Финансови посредници, прилагани в рамките на поканите, бяха одобрени от 

Инвестиционния борд; общите критерии на съответните инструменти бяха одобрени от 

Комитета за наблюдение на ОП "Конкурентоспособност". Въпреки това, избора на 

успешните кандидати се извършва  от  ЕИФ, следвайки стандартна процедура за оценка на 
организацията. 

 

Инвестиционната стратегия на Инициативата JEREMIE предвижда балансирана комбинация 

от капиталови и дългови инструменти, които да отговарят на съществуващите големи 
различия между предлагането и търсенето на инструменти за финансов инженеринг от 

страна на МСП, както е посочено в анализа на различията (Gap Analysis), изготвен от ЕИФ 

през 2007 г. и актуализиран през 2009 г. и 2010 г. 

 
През 2010 г. бяха публикувани покани за изразяване на интерес за осъществяване на 

следните финансови инструменти: 

 Фонд за рисков капитал - 30 млн. евро (70% участие на Холдинговия фонд Джереми); 

 Фонд за инвестиции в развиващи се компании – 60 млн. евро (50% участие на 
Холдинговия фонд Джереми); 

 Мецанин фонд – 60 млн. евро (50% участие на Холдинговия фонд Джереми); 

 Гаранцииq покриващи загуби на портфейл от дългови инструменти - 74 млн. евро 

(използващ ливъридж от 5 пъти). 
 

Разпределението на останалите средства ще бъде преценено в хода на 2011 г. на базата на 
пазарното усвояване на вече определените инструменти. 

 
Трябва да се отбележи, че България стана първата страна-членка, която предвижда 

използването на широк набор от капиталови инструментиq адресирани към различните етапи 
от жизнения цикъл на дадено предприятие - рисков капитал за предприятията в начална фаза 

на своето развитие, както и капитал за растеж и мецанин финансиране таргетиращи 

предприятия в по-зряла фаза, които търсят възможности за разширяване на бизнеса си.  
 

Дейност на Инвестиционния борд  

 
През 2010 г., Инвестиционният борд заседава два пъти и одобри: 

 

•  Първоначалната инвестиционна стратегия (юли 2010 г.); 

•  Параметрите на инструмента за рисков капитал (юли 2010 г.); 
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• Параметрите на инструмента „Ггаранции, покриващи загуби на портфейл от дългови 

инструменти“, както и на инструментите „Фонд за инвестиции в развиващи се компании“ и 
„Мецанин фонд“ (октомври 2010 г.); и 

• Преразглеждане други стратегически, финансови и административни аспекти от 

изпълнението на инициативата JEREMIE. 

 
В допълнение, членовете на Инвестиционния борд, заедно с представители на УО, активно 

участваха в работни срещи с ЕИФ, по следните въпроси: 

 Разширяване на обхвата на потенциалните инвестиции с включването на предприятия 

с персонал по-малко от 3,000 лица като допустими крайни бенефициенти по два от 
предвидените финансови инструмента по приоритетна ос 3 - Фонд за инвестиции в 

развиващи се компании и Мецанин Фонд.  

В тази връзка но Седмото заседание на Комитета за наблюдение на ОП 

„Конкурентоспособност”, Управляващият орган на програмата направи предложение, а 
Комитетът даде мандат да бъдат извършени всички необходими действия за промяна на ОП 

„Конкурентоспособност” като се даде възможност допустим бенефициент по Приоритетна ос 

3 ”Финансови ресурси за развитие на предприятията”, Област на въздействие 3.1. 

„Подобряване на достъпа до финансиране на микро, малки и средни предприятия чрез 
използване на инструментите от финансовия инженеринг” да бъдат средно големи 

предприятия с персонал до 3 000 лица и приходи (годишен оборот и годишен баланс) под 

прага за средни предприятия. 

 Евентуалното създаване на фонд за инвестиции в начален капитал (Seed Fund); 

 Потенциална подкрепа на Финансовите посредници чрез продукти, предоставящи 

финансов ресурс. 

 

Провеждане на срещи с Финансови посредници  
 

Срещите с местните Финансови посредници са постоянна част от изпълнението на 

Инициативата JEREMIE. Няколко срещи с най-големите местни банки бяха проведени от 

главния изпълнителен директор на ЕИФ, г-н Ричард Пели, през ноември 2010 година. Г-н 
Пели и г-н Хубърт Котони, ръководител на отдел Регионално бизнес развитие (РБР), 

направиха презентация относно развитието на инициативата JEREMIE и инструментите в 

процес на изпълнение, на специално събитие, съорганизирано съвместно с Министерството 

на икономиката , енергетиката и туризма. 
 

На 18 май 2010 г. г-н Котони и г-н Бюрклен, ръководител на отдел средно големи 

инструменти (СГМ) на ЕИФ, направиха презентация съвместно с г-н Ангелов, зам.-министър 

и Ръководител УО, относно предвижданите продукти по Инициативата JEREMIE пред 
участниците в Петата годишна конференция на тема: „Дялов капитал в България и 

региона”, което предостави възможности за получаване на обратна връзка от пазара с оглед 

на въвеждането на предвижданите капиталови продукти. 

 
През юни 2010 г. отдел „Гаранции и секюритизация” (Г & С) заедно с отдел РБР в ЕИФ 

направиха съвместни срещи с топ 10 от най-големите банки в страната с цел потвърждаване 

на инвестиционна стратегия на Инициативата JEREMIE в частта й за дългови инструменти, 

както и установяване на очаквания интерес от банкови институции към инструмента 
„Гаранции, покриващи загуби на портфейл от дългови инструменти.  

 

Преглед на стартиралите процедури  

 

Покана № JER 009/1 – Фонд за Рисков Капитал  

 

Предвиденият бюджет от Холдинговия фонд Джереми за финансирането на Фонда за рисков 

капитал е в размер на 21 милиона евро или 70% от общия капитал на инструмента. 
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Избраният Фонд мениджър ще трябва привлече най-малко 30% от капитала от частни 

инвеститори, като по този начин общият капитал на инструмента трябва да достигне 30 млн. 
евро. Инвестициите на Фонда за рисков капитал в едно предприятие ще бъдат ограничени до 

1.5 млн. евро за всеки 12-месечен период. Фондът ще предприеме инвестиции в рисков 

капитал под формата на капитал или квази капитал. Фондът предоставя капитал за 

проучване, начален капитал и / или капитал за растеж, както е определено в Регламент (ЕО) 
№ 800/2008. 

 

Поканата за заявяване на интерес за фонд за рисков капитал стартира на 3 септември 2010 

година. В рамките на крайният срок - 2 ноември 2010 г., бяха получени 12 заявления като 
предстои те да преминат през процедурата за подбор. 

 

Събеседвания с поканени кандидати  ще се проведат в София на 5-7 януари 2011 година. 

 

Покана №: JER 009/2 – Гаранции,  покриващи загуби на портфейл от дългови 

инструменти 

 

Предвидения бюджет от Холдинговия фонд Джереми за финансиране на инструмента 
„Гаранции,  покриващи загуби на портфейл от дългови инструменти“ (FLPG) е 74 млн. евро, 

който предвижда използването на ливъридж от поне 5 пъти от избраните Финансови 

посредници, в резултат на което ще бъдат създадени портфейли от нови заеми в размер на до 

370 милиона евро. Целта на финансирането на допустимите инвестиции трябва да бъде, 
както следва: за финансиране на: (A) инвестиции в материални и нематериални активи; и (Б) 

оборотен капитал, свързан с развитието и разширяването на дейности, които са 

допълнителни (и свързани) с дейностите, посочени в (А) по-горе (спомагателния характер, се 

доказва, наред с другото, от бизнес плана на МСП и размера на финансирането); и / или (C) 
оборотен капитал, свързан с развитие или разширяване на дейности (като например 

закупуване на суровини и стока), чието предназначение трябва да се докаже, наред с другото, 

с план за създаване или разширяване на дадено предприятие. 

 
Поканата за заявяване на интерес за инструмента бе публикувана на 17 ноември  

2010 г. с краен срок за получаване на заявления на интерес 17 януари 2011г. 

 

Покана: JER 009/3  – Фонд за инвестиции в развиващи се компании  
 

Предвидения бюджет от Холдинговия фонд Джереми за финансиране на Фонда за 

инвестиции в развиващи се компании и Мецанин фонда са в размер на по 30 млн. евро за 

всеки инструмент или 50% от капитала им. Фонд мениджърите ще трябва привлекат най-
малко 50% от капитала от частни инвеститори, като по този начин, общата сума за 

финансиране трябва да доведе до сума в размер на 60 млн. евро за всеки от двата 

инструмента. Няма да има регулаторни ограничения по отношение на инвестирания капитал 

в дадено предприятие с оглед отсъствието на елемент на държавни помощи в структурата на 
инструментите. 

 

Фондът ще предоставя финансиране с цел осигуряване на растеж и развитие на компаниите, 

които са печеливши или близко до фазата да бъдат печеливши. Капиталът може да се 
използва за: финансиране повишаването на производствения капацитет; продуктовото или 

пазарното развитие или финансиране на друга инвестиция с цел растеж. 

 

Покана: JER 009/4 Мецанин Фонд 
 

Мецанин Фондът ще осигурява мецанин финансиране. Мецанин финансирането може да 

бъде дефинирано като хибриден финансов инструмент, комбиниращ заемен компонент с 

капиталов или подобен на капиталов инструмент. 
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В хода на изпълнението на Инициативата JEREMIE Европейския инвестиционен фонд и УО 
на ОП „Конкурентоспособност” се споразумяха да разширят обхвата на допустимите 

бенефициенти с включването на предприятия с персонал по-малко от 3,000 лица като 

допустими крайни бенефициенти по два от предвидените финансови инструмента по 

приоритетна ос 3 – Фонд за инвестиции в развиващи се компании и Мецанин Фонд. 
Управляващият орган предприе официална процедура за изменение на оперативната 

програма.  

 

Поканите за заявяване на интерес по двата инструмента бяха публикувана на 17 ноември 
2010 г. с краен срок за получаване на заявления на интерес 17 януари 2011 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  

 

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, свързани с изпълнението на 
Инициативата JEREMIE. Коментиран беше въпроса, свързан с третирането на ДДС за ДСЦ. 

Според официалното становище на Министерството на финансите (писмо № 04-19-613 / 

05.11.2010 г.) относно тълкуването и прилагането на Закона за данък върху добавената 
стойност към ДСЦ – „Джереми България” ЕАД, направените разходите за ДДС на „Джереми 

България” ЕАД следва се считат за невъзстановими, следователно, подлежат на 

възстановяване по реда на чл. 7 от Регламент (ЕО) № 1080/2006, както е посочено още в 

българското законодателство чрез Постановление № 62 от 21 март, 2007 г. и Постановление 
№ 236 от 27 септември, 2007 г. 

 

Тълкуването, че разходите за ДДС, се третират като свързани разходи в съответствие с 

клауза 4 (t) от Писмото за Разходите и платими в съответствие с точка 7 от същото, е 
взаимно съгласувано в писмена форма между ЕИФ и МИЕТ. 
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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. 

 

Приоритет 4  

 

3.4 Приоритет 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската 

икономика” 

3.4.1. Постигане на целите и анализ на напредъка   

Приоритет 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” 

обхваща три области на въздействие/групи операции 4.1 Популяризиране на България като 
инвестиционна дестинация, 4.2 Подкрепа за успешното представяне на българските 

предприятия на международните пазари и 4.3 Подобряване на инфраструктурата за 

сертифициране.  

 
Приоритет 4 цели подпомагане на инвестиционната дейност, подобряване на експортния 

потенциал на националната икономика и подкрепа на националната инфраструктура по 

качеството. 

 
Специфични цели на приоритетната ос: 

1. Увеличаване на обема привлечени инвестиции и икономическия ефект от тях. 

2. Улесняване на достъпа до външни пазари на българските предприятия чрез цялостни 

услуги за предприятията и актуална информация за износа. 
3. Осигуряване на съответствие на българските продукти с международните стандарти 

за качество. 

 

Средствата по приоритетната ос се предоставят под формата на безвъзмездна финансова 
помощ за определените в оперативната програма бенефициенти: Българска агенция за 

инвестиции (БАИ), Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия 

(ИАНМСП), Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Български 

институт за стандартизация (БИС), Български институт по метрология (БИМ), Изпълнителна 
агенция „Българска служба за акредитация” (ИА „БСА“) и други обществени и частни 

организации, работещи в областта на стандартизирането, сертифицирането и изпитването.  

 

По приоритетната ос има подписани 6 договора за безвъзмездна финансова помощ 
съответно: 

Област на въздействие 4.1 Популяризиране на България като инвестиционна дестинация:  

 Проект „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България” с бенефициент 

БАИ, на стойност 21 408 304 лв. (10 946 059.92 eвро); 

Област на въздействие 4.2 Подкрепа за успешното представяне на българските 

предприятия на международните пазари:  

 Проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” с 

бенефициент ИАНМСП, на стойност 27 396 493 лв. (14 007 819.31 eвро); 

Област на въздействие 4.3 Подобряване на инфраструктурата за сертифициране:  

 Проект „Подобряване на инфраструктурата по качеството и на предлаганите от 
Българския институт по метрология услуги - фактор за повишаване на 

конкурентоспособността на българските предприятия” с бенефициент БИМ, на 

стойност 12 718 460 лв. (6 502 945.09 eвро);  
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 Проект „Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по 
качеството” с бенефициент ДАМТН, на стойност 5 748 908.11 лв. (2 939 415.13 eвро);   

 Проект „Подобряване на достъпа до услугите, предоставяни в областта на 
акредитацията” с бенефициент ИА „БСА“ на стойност 2 170 190 лв. (1 109 617.55 

eвро);   

 Проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България” с бенефициент 

БИС, на стойност 4 445 418.30 лв. (2 272 941.15 eвро). 

 

През 2010 г. не са обявявани нови процедури за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ. 

 

Информация за материалния напредък по приоритета 

 

За всеки количествен показател в приоритетната ос и по-специално за основните показатели 

 
Предвид установеното забавяне в стартирането на изпълнението на дейностите по 

договорите и посочените от бенефициентите трудности при осигуряване на необходимите за 

изпълнението на проектите свободни финансови ресурси бяха предприети действия за 

промяна на началната дата на изпълнението на проектите и в началото на 2010 г. с всички 
бенефициенти бяха подписани допълнителни споразумения, като началото на изпълнението 

на дейностите, при повечето договори беше обвързано с превеждането на авансовото 

плащане от страна на ДО/УО. Авансовите плащания са извършени от ДО в периода февруари 

– април 2010 г. Поради тези причини проектите са в сравнително начален етап на 
изпълнение, който включва основно подготовка на документация за обществени поръчки и 

провеждане на обществените поръчки. Подготовката на документация за обществени 

поръчки и провеждането им обхващат период от минимум 6 месеца и към края на 

календарната 2010 г. по показатели 1, 2, 3, 4 и 8 не може да бъде отчетен напредък.  
 

 

 

 
 

 

 

 
Показател    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Показател 1 

 

Брой  
изпълнени 

инвестиционни 
проекти в 

целеви сектори 
 

От тях за малки 

предприятия, за 
средни 

предприятия, за 
големи 

предприятия, за 
стартиращи 

предприятия 

Постигнат 

резултат 
0 0 0 0      0 

Цел 0 0 0 20   30  

Посл
едва

ща 
оценк

а 

30 

Изходно 
положение 

4          

Показател 2 

 
Брой услуги, 

предоставени 
на инвеститори 

Постигнат 

резултат 
0 0 0 0      0 

Цел 0 0 0 9   12  
Посл
едва

ща 

12 
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От тях за малки 

предприятия, за 

средни 
предприятия, за 

големи 
предприятия, за 

стартиращи 
предприятия 

оценк
а 

Изходно 

положение 
5          

Показател 3 
 

Брой 
запитвания от 

потенциални 
инвеститори в 

целеви сектори 

Постигнат 
резултат 

0 0 0 0      0 

Цел 0 0 0 90   150  

Посл
едва

ща 
оценк

а 

150 

Изходно 
положение 

25          

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 

Постигнат 

резултат 
0 0 0 0      0 

Цел 0 0 0 180%   300%  

Посл
едва

ща 
оценк

а 

300% 

Изходно 

положение 
100%          

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 

Постигнат 

резултат 
0 0 0 0*      0 

Цел 0 0 0 150%   250%  

Посл

едва
ща 

оценк
а 

0 

Изходно 

положение 
100%          

Показател 6 

 
Обем на износа 

в подкрепените 
предприятия 

 

От тях за малки 
предприятия, за 

средни 
предприятия, за 

големи 
предприятия, за 

стартиращи 
предприятия 

Постигнат 

резултат 
0 0 0 0      0 

Цел 0 0 0 14%   18%  

Посл

едва
ща 

оценк

а 

18% 

Изходно 

положение 
0          

Показател 7 
 

Постигнат 
резултат 

0 0 0 97      0 
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Брой 
предприятия, 

участващи в 

промоционални 
проекти 

 
От тях за малки 

предприятия, за 
средни 

предприятия, за 

големи 
предприятия, за 

стартиращи 
предприятия 

Цел 0 0 0 

В 
Бълга

рия – 

45.3 
% 

В 
чужб

ина – 
18.0 

% 

  

В 
Бълга

рия – 

50.3 
% 

В 
чужб

ина – 
20.6 

% 

 

Посл
едва

ща 

оценк
а 

В 

Българ

ия – 
50.3 % 

В 
чужби

на – 
20.6 % 

Изходно 
положение 

0          

Показател  8 
 

Запознатост с 

хармонизираното 
техническо 

законодателство 
и услуги по 

националната 
инфраструктура 

по качество 
 

От тях за малки 

предприятия, за 
средни 

предприятия, за 
големи 

предприятия, за 
стартиращи 

предприятия 

Постигнат 
резултат 

0 0 0 0      0 

Цел 0 0 0 18%   25%  

Посл
едва

ща 
оценк

а 

25% 

Изходно 

положение 

14.6 

% 
         

Показател 9 

 

Брой 
промоционални 

събития за 
насърчаване 

оценка на 
съответствието, 

сертифициране

то и качеството 
на продуктите 

Постигнат 

резултат 
0 0 0 37      0 

Цел 0 0 0 20   40  

Посл

едва
ща 

оценк
а 

40 

Изходно 
положение 

0          

Показател 10 
 

Брой 
подкрепени 

лаборатории 

Постигнат 
резултат 

0 0 0 19      0 

Цел 0 0 0 7   15   15 

Изходно 

положение 
0          

Показател 11 
 

Брой нови или 
подобрени 

услуги за 

бизнеса, 
предоставени от 

организациите 
по 

националната 
инфраструктур

а по качество 

Постигнат 

резултат 
0 0 0 10      0 

Цел 0 0 0 6   12   12 

Изходно 

положение 
0          
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* За разработка на експортен интернет портал и изграждане на нова база данни с експортно 

ориентирани български МСП е обявена обществена поръчка, като в началото на 2011 г. се 
очаква сключването на договора с избрания изпълнител. 

 

 

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 управляващият орган.  

 

 

Информация за финансовия напредък  

 

Приоритетна ос 4 
Общ 

бюджет 

(евро) 

Договорена 
безвъзмездна 

помощ 

(евро) 

Извършени 
плащания ( 

евро) * 

Съотношение на 

договорената сума 
спрямо общата 

стойност 
(%) 

Съотношение на 

платената сума 
спрямо общата 

стойност 
(%) 

 (a) (b) (c) (b/a) (c/a) 

“Укрепване на 

международните пазарни 
позиции на българската 

икономика” 

 

87 011 870 
EUR 

 

37 778 798.14 
EUR 

7 555 759.47 
EUR 

43.42 8.68 

 
 

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

съответствие с Приложение XXIII. 

 

Неприложимо  

 

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.  

 

След първоначалното забавяне при изпълнението на дейностите наблюдавано през 2009 г. и 
началото на 2010 г., от месец март 2010 г. бенефициентите започнаха същинското 

изпълнение на дейностите. Основните дейности извършени от бенефициентите през 2010 г. 

включват главно подготовка и провеждане на обществени поръчки. При изпълнението на 
голяма част от дейностите по шестте договора за безвъзмездна финансова помощ 

поддоговарянето се осъществява чрез провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка по реда на ЗОП.  

 

В изпълнение на Годишния план за проверки на място за 2010 г. са проведени общо 9 

посещения на място. Проверките са извършени по всички договори с изключение на 
договора с бенефициент ДАМТН, като първите посещения са направени в периода юни-юли, 

а вторите през месец декември. При посещенията на място бе извършена проверка на 

техническата и финансовата документация на проекта във връзка с изпълнението и 

отчитането на дейностите, проверка на състоянието на предвидените за строително-
ремонтни работи помещения, спазването на правилата за визуализация, спазването на 

хоризонталните политики на ЕС и другите подлежащи на отчитане индикатори и мерки. 

Упълномощените за извършване на проверката експерти от ДО/УО са изготвили Формуляри 

за посещение на място и верификация, които са подписани от бенефициента и прикачени в 
ИСУН. 

 



 146 

По време на проверките на място няма констатирани сериозни проблеми и трудности, които 

биха застрашили изпълнението на проектите. Основните, установени от УО проблеми са 
свързани със забавянето при изпълнението на дейностите и някои специфични изисквания, 

предвид източника на финансиране, при подготовката и провеждането на процедурите за 

възлагане на обществени поръчки, което е довело до прекратяването на част от процедурите 

и обявяването им отново. 
 

Напредък на изпълнението по договорите: 

Българска агенция за инвестиции 

След отпадане на изискването за представяне на запис на заповед от бенефициента, като 
условие за получаване на авансовото плащане и подписването на допълнително 

споразумение, изпълнението на проекта стартира в края на месец април 2010 г. (авансовото 

плащане на извършено от ДО/УО на 26.04.2010 г.).  

В периода на изпълнение на проекта, май-декември 2010 г. дейностите по договора са 
свързани основно с подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки. По 

проекта бенефициентът предвижда да проведе 18 открити процедури по реда на Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) и 7 открити конкурса по реда на Наредбата за възлагане на 

малки обществени поръчки (НВМОП). През 2010 г. са обявени три процедури за възлагане 

на обществени поръчки, две от които поради несъобразяване с някои специфични 

изисквания на проекта са прекратени и впоследствие обявени отново, което от своя страна 
води до забавяне в изпълнението на тези дейности, както и на другите, свързани с тях 

дейности по компонент 1 „Осигуряване на актуална аналитична информация за 

инвестиционните процеси и идентифициране на целеви сектори за насърчаване на 

инвестициите в България на база на конкурентните й предимства” и компонент 2 
„Провеждане на целенасочена маркетингова програма за насърчаване на инвестициите в 

целевите сектори”. Обявените процедури са, както следва:  

 Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на 
стратегически анализ и годишна актуализация към него” чрез провеждане на открита 

процедура по реда на ЗОП. Проучването включва анализ на конкурентните 

предимства и недостатъци на българската икономика, възможностите за развитието й 
в кратък и средносрочен план, както и начините за стимулиране на ефективността на 

икономическото развитие при прилагане на принципите на устойчиво развитие. В 

края на октомври 2010 г. е подписан договор с избрания изпълнител, който през 

декември е представил междинен доклад, приет от бенефициента. В края на февруари 
2011 г. изпълнителят следва да представи изработените стратегически анализ и 

концепция за национална стратегия за популяризиране на предимствата за 

инвестиране в България; 

 Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на 
маркетингова стратегия, въз основа на емпирично изследване на познатостта, облика 

и нагласите към България като инвестиционна дестинация” чрез провеждане на 
открита процедура по реда на ЗОП. Процедурата за обществената поръчка се 

провежда, като се очаква в началото на януари 2011 г. да бъде подписан договор с 

избрания изпълнител; 

 Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на правни 
услуги по ЗОП и НВМОП, във връзка с изпълнението на проект: „Популяризиране на 

предимствата за инвестиране в България”, BG161PO003-4.1.01-0001-C0001” с три 
обособени позиции чрез провеждане на открит конкурс по реда на НВМОП. В края на 

ноември 2010 г. са сключени договори по всички обособени позиции.  

По две други дейности бенефициентът е изготвил документацията и предстои да открие 
процедури за възлагане на обществени поръчки в началото на 2011 г., а именно: 
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 Проучване на удовлетвореността на инвеститорите от предлаганите от БАИ услуги и 

проучване на услугите и преференциите, предлагани от други европейски агенции и 
актуализация; 

 Проучване на наличните информационни източници и бази данни, поддържани от 
различни институции и ведомства, и анализ на възможностите за връзка с тях и 

автоматичното им инкорпориране в интегрираната информационна система на БАИ.  

Сформиран е екип за управление и изпълнение на проекта, който включва както експерти-
служители на бенефициента, така и външни експерти, избрани по реда на НВМОП.  

 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

След подписване на допълнително споразумение изпълнението на проекта стартира в края на 

месец април 2010 г. В периода април – декември 2010 г. бенефициентът е изпълнил следните 
дейности: 

 Организирано е участието на български малки и средни предприятия в 13 
специализирани изложения. Участие в изложенията са взели 97 изложители. 

Изпълнението на дейността е за целия перидо на изпълнение на проекта;  

 Проведени са 14 информационни срещи с над 1300 експортно ориентирани 
предприятия в по-големите градове в България: Пловдив, Стара Загора, Сливен, 

Бургас, Смолян, Кърджали, Хасково, Благоевград, София, Русе, Враца, Плевен, 

Велико Търново, Варна. На срещите са разпространени над 600 броя материали с 
информация за проекта; 

 Направени са 5 публикации в печатни и интернет издания и са излъчени 4 интервюта 
с представители на ИАНМСП. 

През 2010 г. бенефициентът е обявил общо 6 процедури за обществени поръчки, по които в 
началото на 2011 г. предстои да бъдат сключени договори с избраните изпълнители. 

Разработена е документация за други 7 процедури за обществени поръчки, които ще бъдат 

обявени през 2011 г. 

По договора са подписани общо 6 допълнителни споразумения. Измененията се налагат 
поради промени в екипа по управление/изпълнение на проекта. Също така, с измененията са 

прецизирани конкретни текстове в „Описание на дейностите”, промени са извършвани и в 
броя планирани изложения за първата проектна година, поради промяна на интереса към 

изложения/панаири от експортно ориентираните предприятия.  

През месец ноември 2010 г. бенефициентът подава искане за междинно плащане на стойност 
296 770.07 лв. (151 738.45 eвро), придружено от междинен отчет. Искането за междинно 

плащане и междинният отчет са в процес на разглеждане от ДО.  

Обявените процедури по проект BG161PO003-4.2.01-0001 „Насърчаване на 
интернационализацията на българските предприятия” са, както следва:  

 Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на 
национален експортен интернет портал и поддържане на база данни на български 

предприятия с експортен потенциал” чрез провеждане на процедура по реда на 
НВМОП. В началото на януари 2011 г. е подписан договор с избрания изпълнител; 

 Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи 
за копирна техника и на канцеларски материали за нуждите на ИАНМСП” по три 

обособени позиции: по ЛОТ 1 „Доставка на консумативи за копирна техника /тонер 

касети за лазерни принтери и мултифункционални устройства, барабани и факс филм 

лента/ по ЛОТ 2 „Доставка на копирна хартия А3 и А4” и по ЛОТ 3 „Доставка на 
канцеларски материали” след проведена процедура по ЗОП. В края на декември 2010 

г. е подписан договор с избрания изпълнител; 
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 Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:”Доставка на канцеларски 

материали за нуждите на ГД „КиИ” за изпълнение на проиритетна ос 5 с 
местоизпълнение ж.к. Изгрев, ул. Л. Станчев № 13 и Д”РИМСП” за изпълнение на 

приоритетна ос 4 с местоизпълнение пл. „Св.Неделя” № 1 и териториалните звена  на 

Агенцията с три обособени позиции след проведена процедура по ЗОП. В началото на 

ноември 2010 г. са подписани трите договора с избраните изпълнители; 

 Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:”Рамково споразумение с 

изпълнител, осигуряващ външни екперти за извършване на мониторинг /оперативен и 
технически/ на изпълнението на операциите и отделните договори, включително за 

извършване на проверки на място, както и други дейности, свързани с провеждането 

на мониторинга и контрола по изпълнението на договорите по делегираните оси на 

ОП „Конкурентоспособност”, включително и извършено СМР” след проведена 
процедура по ЗОП. В края на октомври 2010 г. е подписан договора с избрания 

изпълнител. 

 

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор  

Във връзка с Решение № 560 от 29.07.2010 г. на Министерски съвет за приемане на план за 

изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация, в което се предвижда 
закриване на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и прехвърляне на 

дейностите й към други държавни институции, договорът за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ е временно спрян от Договарящия орган (с писмо № 91-00-

263 от 16.11.2010). Временното спиране на договора има за цел да не бъдат извършвани 
разходи, които след това има риск да не бъдат верифицирани и признати за допустими по ОП 

”Конкурентоспособност”. 

Български институт по стандартизация 

През 2010 г. бенефициентът е започнал изпълнение на следните дейности по проекта, по 

които е обявил процедури за обществени поръчки по ЗОП: 

 Подготовка, организиране и провеждане на широкомащабна информационна 
кампания в цялата страна, насочена към повишаване информираността на 

предприятията и представителите на бизнеса по отношение на дейността на БИС и 

органите от НИК; 

 Предоставяне на нови услуги за бизнеса чрез организиране на бизнес 
информационен център на БИС – обявена е обществена поръчка свързана със СМР 

за преустройство и ремонт на помещения на БИС киносалон, санитарни възли и 
коридори; 

 Проучване на нуждите на предприятията и бизнеса в България по отношение 
дейността по стандартизация и услугите, предоставяни от БИС;  

 Организиране на екип по проекта – избор на експерти за участие в екипа за 
управление на проекта финансов мениджър, юрисконсулт, ИТ специалист,  експерт 

по ЗОП. Сключени са граждански договори с външни експерти и по четирите 

позиции. 

Към 31.12.2010 г. процедурите по обществени поръчки по първите три дейности са на етап 
подаване на оферти и оценка на получените оферти, като се очаква в януари – февруари 2011 

г. да се подпишат договорите с избрания изпълнител.  

През 2010 г. са извършени 10 изменения на договора за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ с Български институт за стандартизация. Те са свързани 
основно с промени в екипа за управление/ изпълнение на проекта (смяна на лица, разделяне 

на позиции между две лица), добавяне на обществени поръчки в приложение Л, промяна на 

мястото на изпълнение на проекта и отпадане на изискването за предоставяне на запис на 
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заповед при искане на авансово плащане. 

При извършеното посещение на място при бенефициента съгласно годишния план за 
посещение на място е установено изоставане от план-графика в изпълнението на част от 

дейностите по проекта, предвидени да стартират през първата година. Основно затруднение 
бенефициентът отчита при финансовото планиране, тъй като недостигът на свободни 

оборотни средства в БИС пречи да бъде осигурено нормално финансиране на дейностите. 

Отправена е препоръка за промяна в план-графика и бюджета,с цел преодоляване на 

генерираното забавяне и финансовите затруднения,като са обсъдени с отговорните експерти 
от УО възможностите за такива действия. 

Обявените процедури по проект BG161РО003-4.3.01-0003-С0001-03 са, както следва:   
1. Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на 

консултантски услуги във връзка с разработване и въвеждане на система за 

управление на качеството в БИС в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001:2008” 

с 4 отделни ЛОТ-а и 4 броя сключени договори; 
2. Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуга – 

Изпълнение на дейности за визуализация на проект BG161РО003-4.3.01-0003-С0001 

“Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”;  

3. Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуга – 
Проучване на нуждите на предприятията и бизнеса в България по отношение на 

дейността по стандартизация и услугите, предоставяни от БИС по проект 

BG161РО003-4.3.01-0003-С0001 “Усъвършенстване на системата за стандартизация в 

България”, финансиран по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика 2007 – 2013”. 

 

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” 

Изпълнението на дейностите по договора стартира в началото на месец април 2010 г. В 
периода април – декември 2010 г. бенефициентът е изпълнил следните дейности по проекта: 

 Оптимизиране на услугите, предоставяни от ИА „БСА“ по интернет и на място. За 
изпълнението на тази дейност е проведена открита процедура по реда на ЗОП с 

четири обособени позиции, като след провеждане на процедурата в началото на 

октомври 2010 г. са подписани договори по три от обособените позиции за 
изпълнение на: разработване на нова систематично подредена интернет страница,  

създаване на база данни, която е свързана с новата интернет страница, доставка на 

терминал и разработване на софтуер за този терминал, позволяващ свързване с и 

използване на уеб-страницата и базата данни на място в агенцията. По четвъртата 
обособена позиция (доставка на дизелов генератор за изграждане на защитна 

система, чрез който да се осигури постоянство и непрекъсваемост на процесите) 

процедурата е прекратена с решение на бенефициента-възложител; 

 Извършване на анализи, целящи усъвършенстване на дейността по акредитация - 
след провеждане на открит конкурс по реда на НВМОП с три обособени позиции е 
възложена обществена поръчка, като в края на ноември 2010 г. са сключени три 

договора с избраните изпълнители. В процеса на изпълнението са изготвени 

следните анализи: анализ на свързаните лица с органа по акредитация; анализ на 

заинтересованите от процеса на акредитация страни; въпросник за 
удовлетвореността на клиентите на агенцията и провеждане на проучване; 

 Извършване на проучване и анализ на новото законодателство в областта на 
акредитацията – след провеждане на открит конкурс по реда на НВМОП е възложена 

обществената поръчка, като в края на месец август 2010 г. е сключен договор с 

избрания изпълнител. В процес на изпълнение са следните анализи: анализ на 
приложимо законодателство в областта на акредитацията; анализ на дейността и 

функциите на ИА „БСА“; препоръки за извършване на законодателни и/или 
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структурни промени, свързани с дейността на националния орган по акредитация. 

 

Български институт по метрология  

Срокът на изпълнение на договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ е 36 месеца. Въпреки регистрираното забавяне в стартирането на изпълнението на 

дейностите по договора през 2009 г., бенефициентът се справя с изпълнението им и няма да 

се застраши изпълнението на проекта. В периода март – декември 2010 г. бенефициентът е 

изпълнил следните дейности по проекта: 

 Сформиран е екип за управление и изпълнение на проекта;  

 Изготвени са проучвания за подобряване на услугите, извършвани от БИМ;  

 Изготвен е план за подобряване на услугите, които БИМ предоставя на бизнеса;  

 Петима експерти от БИМ са взели участие в 3 международни конференции и 
семинари: 

- 2-ма експерти в конференция на IМЕКО  

- 2-ма експерти в Международна конференция по метрология, която се провежда 
във Франция  

- 1 експерт КК “QM” на CIPM; 

 Доставено е еталонно оборудване за еталон за цветна температура на светлинни 
източници; 

 Доставен е електрометър за измерване на слаби токове; 

 Доставено е оборудване за проверка на неинвазивни апарати за измерване на кръвно 
налягане;  

 Обучение на обучители от БИМ. 

 

В изпълнение на заложените дейности по проекта са проведени две процедури за възлагане 
на обществена поръчка. Едната е с предмет: „Доставка на еталонно и метрологично 

оборудване за дейностите на ГД „Национален център по метрология” и ГД „Мерки и 

измервателни уреди” с 11 обособени позиции.  

 
По обособени позиции 1, 2, 6 и 9 Възложителят е сключил договори за възлагане на 

обществена поръчка. По обособени позиции 3, 4, 5, 7 и 8 е прекратил процедурата, тъй като 

всички подадени оферти надвишават финансовия ресурс, с който възложителят разполага. 

Същите ще бъдат включени в нова обществена поръчка през 2011 г. Обособени позиции 10 и 
11 са обжалвани пред КЗК и ВАС, като последният е постановил окончателни решения по 

тях. Същите са в процес на изпълнение. Втората обществена поръчка е с предмет: „Доставка 

на eднофазен калибратор на мощност тип 6101А/80 А (Auxiliary Power Standard) за 

генериране и измерване на напрежение, ток, ъгъл на дефазиране между тока и напрежението, 
честота, падове и пикове на напрежението и генериране на хармоници – 1 бр. комплект”. 

Процедурата е прекратена тъй като подадената оферта не отговаря на предварително 

обявените условия на Възложителя. Предметът на прекратената поръчка ще бъде включен 

като отделна обособена позиция в открита процедура по реда на ЗОП, която ще се проведе 
през 2011 г. 

През 2010 по договора са сключени пет допълнителни споразумения. Причините, наложили 
подписването на допълнителни споразумения са промени в екипа за управление, технически 

грешки и обособяване на самостоятелна обществена поръчка.  

 

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

 
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 4.  

В процеса на изпълнението на проектите по приоритетна ос 4 бенефициентите спазват 

принципите на  равнопоставеност и недискриминацията при формиране на екипа по проекта, 

както и в процеса на избор на изпълнители на дейностите по договора за безвъзмездна 
помощ. 

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 Управляващия орган 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 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 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. 

 
По шестте договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше 

регистрирано забавяне поради две основни причини: настъпили структурни промени в 

организациите-бенефициенти и забавяне на авансовото плащане във връзка с изискването за 

издаване на запис на заповед. С Решение № РД-16-325/25.03.2010 на ръководителя на УО 
изискването за издаване на запис на заповед, като условие за извършване на авансово 

плащане беше отменено. 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 в периода февруари – март 2010 г. бяха подписани 

допълнителни споразумения и началната дата беше обвързана с получаването на авансовото 

плащане.  

 
С промяната на Закона за обществени поръчки от 09.07.2010 г. предварителен контрол върху 

процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от 
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европейските фондове се извършва във всички случаи на доставка или услуга на стойност, 

равна или по-висока от 1 млн. лева без ДДС. В тази връзка бенефициентите следва да не 
предприемат действия по откриването на такива процедури, до избора на външни експерти 

от страна на Договарящия орган. Предвид факта, че Договарящият орган трябва да определи 

външните експерти по реда на ЗОП или на Наредбата за възлагане на малки обществени 

поръчки, в зависимост от прогнозната стойност на разходите за техните възнаграждения, 
това би могло да доведе до забавяне на изпълнението на дейностите по договорите за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В случай, че възникналите 

извънредни обстоятелства правят продължаването на съответния проект трудно, на 

бенефициентите е дадена възможност временно да спрат изпълнението на договорите. 
 

 

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. 
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- Всяко изменение в примерния списък на големи проекти по оперативната програма. 

 

Неприложимо  

 

5а. ПРОГРАМИ ПО ЛИНИЯ НА ЕФРР/КФ: ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ С ОБЩ 

РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РАЗХОДИ, РАВЕН ИЛИ ПО-ВИСОК ОТ 25 

МИЛИОНА ЕВРО И РАВЕН ИЛИ ПО-НИСЪК ОТ 50 МИЛИОНА ЕВРО (АКО Е 

ПРИЛОЖИМО) 

За текущи проекти: 

- Напредък по изпълнението на различните етапи от проектите. 

 

Неприложимо 

 

- Напредък във финансирането на проектите.  

 

Неприложимо 

 

За приключени проекти:  

- Списък на приключилите проекти, включващ дата на приключването, общ краен 
размер на инвестиционните разходи, включително източниците на финансирането, и 

ключовите показатели за реализацията и резултатите, както и, при целесъобразност, 

основните показатели.” 

 

Неприложимо 

 

6. ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 

- Пояснения  за използването на техническата помощ. 
 

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 цели подпомагане на 

управлението, изпълнението, мониторинга и контрола по дейностите на ОП  
„Конкурентоспособност“, както и работата на Комитета за наблюдение, включително и чрез 

провеждането на проучвания и изследвания, необходими за изпълнението и оценката на ОП  

„Конкурентоспособност“, както и на информационни кампании за осигуряване на 

прозрачност на дейностите по ОП „Конкурентоспособност“.  
 

Приоритетната ос 5 покрива следните области на въздействие: 

 Област на въздействие 5.1. Подкрепа за управлението, изпълнението, мониторинга и 

контрола на оценката на Оперативната програма; 

 Област на въздействие 5.2. Други дейности по изпълнението на Оперативната 

програма. 

 
По процедура BG161PO003-5.0.01 Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, безвъзмездната финансова 

помощ е предоставена чрез сключване на един договор с Изпълнителна агенция за 

насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и издаване на две заповеди на 
министъра на икономиката и енергетиката за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ЕФК), като 

общата стойност по тях възлиза на 36 858 376.00 лева (18 845 677.47 евро). 

Договорът за безвъзмездна финансова помощ с ИАНМСП, в качеството й на Междинно 
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звено по приоритетни оси 1 и 2 по ОП „Конкурентоспособност” е сключен на 08.09.2009 г. и 

влиза в сила от датата на подписването му от двете страни Двете заповеди на министъра на 
икономиката и енергетиката за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на 

дирекция ЕФК, в качеството й на Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност” са 

издадени на 08.05.2009 г. и влизат в сила от датата на издаването им. Тъй като настоящият 

доклад обхваща периода от 01 януари до 31 декември 2010 г., то цялата информация относно 
процедурата по одобрение на проектните предложения и сключването на договорът и 

издаването на заповедите за безвъзмездна финансова помощ е предоставена в Годишния 

доклад за 2009 г.  

 

Изпълнение на договор/заповеди за безвъзмездна финансова помощ и осъществяване на 

мониторинг 

Към 31.12.2010 г. договорът с ИАНМСП и двете заповеди на дирекция ЕФК за безвъзмездна 

финансова помощ са в процес на изпълнение. 

I. Заповед № РД-16-456/08.05.2009 г. на министъра на икономиката и енергетиката и 

ръководител на Управляващия орган за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ за изпълнението на  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  812 250,74 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, свързани с дейността на Оперативна програма 

„Конкурентоспособност” и други, както и различни рекламни материали;  
2. 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; 
3. Изготвяне на концепция и издаване на електронен информационен бюлетин за 

Оперативна програма „Конкурентоспособност”; 

4. 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; 

5. Подпомагане на Междинното звено при създаване на база данни за успешни проекти 

с цел разпространяване на добри практики; 
6. Изготвяне, печат и разпространение на плакати, билбордове и информационни табла 

и табели 

7. Провеждане на семинари за ресорни журналисти; 

8. Организиране и провеждане на информационни дни, свързани с обявяването на нови 
процедури; 

9. Изготвяне на концепция, организиране и провеждане на ежегодни прояви за 

популяризиране на Оперативна програма „Конкурентоспособност” – изложения, 

семинари, обучения; 
10. Изготвяне на концепция, организиране и провеждане на голямо годишно събитие; 

11. Изготвяне на концепция, организиране и провеждане на „Ден на отворените врати”; 

12. 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.; 

13. Изготвяне на концепция, изработване и издаване на информационни материали, 

свързани с обявяването на нови процедури за конкурентен подбор; 
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14. Изготвяне на концепция, изработване и издаване на ръководства за бенефициенти по 

Оперативната програма „Конкурентоспособност” – на хартиен носител и в електронен 
вид; 

15. Поддръжка и развитие на интернет страниците на Управляващия орган и Междинното 

звено. 

През отчетния период не са извършени проверки на място, тъй като бенефициентът не е 
отчел приключили етапи от изпълнението на заповедта за безвъзмездна финансова помощ и 

не е подал междинен отчет.  

В етапа на изпълнение на проекта са постъпили две искания за съществени изменения.  

 
Първото искане за изменение касае промяна на екипа, отговарящ за изпълнението на проекта 

– промяна на ръководител проект и промяна на експерта, отговарящ за техническото 

изпълнение на проекта. Искането е одобрено от Договарящия орган и е издадена Заповед № 

РД-16-607/28.05.2010 г. за изменение на Заповед № РД-16-456/08.05.2009 г. за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по проекта. 

 

Второто внесено искане за съществено изменение касае заместването на ръководителя на 

проекта, в случай на отсъствие, промяна на лицата, които са упълномощени да изпълняват 
функциите на Ръководител на ДО и представляващ УО, промени в Приложение I: Одобрено 

проектно предложение във връзка с преобразуването на Министерство на икономиката и 

енергетиката в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, съгласно т. 4 от 

Решение на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на 
Република България (обн. ДВ, бр. 60 от 30.07.2009 г.), промяна в бюджета, изразяваща се в 

прехвърляне на неусвоени средства от предходни в следващи години по едно и също 

бюджетно перо, промяна в екипа за управление  и изпълнение на проекта. Искането за 

изменение е в процес на обработка. 
 

Проведени са следните обществени поръчки: 

С Решение № 1375/30.12.2008 г. на министъра на икономиката и енергетиката бе обявена и 

открита процедурата за възлагане на обществената 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”. С Решение № РД-16- 794/29.06.2010 г. на министъра на икономиката, енергетиката и 

туризма процедурата е прекратена на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП поради отпадане на 
необходимостта от провеждането й в резултат на настъпили обстоятелства от извънреден 

характер, които не са могли да бъдат предвидени и същите са довели до промяна във 

фактическата среда и до отпадане необходимостта от изпълнение на поръчката по 

предвидения начин; 
С Решение № РД-16-1376/30.12.2008 г. на министъра на икономиката и енергетиката  е 

обявена и открита процедурата за сключване на рамково споразумение с трима изпълнители 

за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности за 

комуникация и публичност по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” 2007 – 2013”. С Решение № РД-16-336/31.03.2009 г. са класирани 

участниците в процедурата за сключване на рамково споразумение и са определени 

участниците, с които същото да бъде сключено. Срещу това решение са подадени жалби 

пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК). С решение № 593 от 18.06.2009 г. КЗК 
оставя без уважение жалбите. Срещу решението на КЗК са подадени жалби пред ВАС. По 

подадените жалби ВАС се произнася с Решение № 8191 от 17.06.2010 г. С решение № РД-16-

917/04.08.2010 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма процедурата е 

прекратена на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 и т. 6 от ЗОП; 
Във връзка с изпълнението на мерките, заложени в Комуникационния план на ОП 

„Конкурентоспособност”, са сключени сделки по реда на чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за 

възлагане на малки обществени поръчки за  наемане на зали, техническо оборудване и 
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помощ за провеждане на информационни дни за представяне на процедури за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ за подбор на проектни предложения  по ОП 
„Конкурентоспособност”. 

В отчетния период не са издавани информационни и рекламни материали, но на интернет 

страниците на УО и МЗ, както и на Единния информационен портал www.eufunds.bg е 

публикуван Наръчник за най-често допусканите грешки при изпълнение на договорите за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 и 2 на ОП 

„Конкурентоспособност”.  

 

За популяризирането на нови процедури за набиране на проектни предложения по ОП 
„Конкурентоспособност”, за покана за участие на неправителствени организации в избора на 

представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение на ОП 

„Конкурентоспособност”, както и за оповестяването на други съобщения до широката 

аудитория, са публикувани обяви във всекидневници. 
 

УО и МЗ са създали база данни за успешни проекти с цел разпространяване на добри 

практики, като разпространяването на добри практики е започнало чрез различни 

инициативи, като например публикуване в специалния раздел „Добри практики” на портала 
www.eufunds.bg на примери за успешни проекти по ОП „Конкурентоспособност”.  

 

В рамките на периода 1 януари – 31 декември 2010 г. УО и МЗ по приоритетни оси 1 и 2 на 

Оперативната програма организираха провеждането на две мащабни информационни 
кампании за разяснение на обявени процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ. Информационните дни протекоха по предварително изготвен и съгласуван график. 

Представянето на процедурите премина при изключителен интерес от страна на бизнеса. 

Повече информация относно проведените кампании се съдържа в глава 7 „Информиране и 
публичност” от настоящия доклад. 

 

Подновена е поддръжката на домейна www.opcompetitiveness.bg. 

Разработени са двете нови интернет страници, които предстои да заменят настоящите 
интернет страници на УО и МЗ на ОП Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. 

 
 

II. Заповед № РД-16-457/08.05.2009 г. на министъра на икономиката и енергетиката и 

ръководител на Управляващия орган за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ за изпълнението на проект „Ефективно управление на Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” с 

обща стойност на безвъзмездната помощ 19 559 659 лв. (10 000 848,24 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 програма. 
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. 

http://www.eufunds.bg/
http://www.eufunds.bg/
http://www.opcompetitiveness.bg/
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3. Дейности, свързани с функционирането на Комитета за наблюдение на Оперативната 

програма. 

През отчетния период не са извършени проверки на място, тъй като  бенефициентът не е 

отчел приключили етапи от изпълнението на заповедта за безвъзмездна финансова помощ и 
не е подал междинен отчет.  

В етапа на изпълнение на проекта са постъпили три искания за съществени изменения, в 
резултат на което са издадени три заповеди за изменение и допълнение на Заповед № РД-16-

457/08.05.2009 г. Измененията касаят промяна на екипа за управление и изпълнение на 

проекта (промяна на ръководител на проекта, промяна на експерта, отговарящ за 

техническото изпълнение на проекта и допълване на екипа с нови експерти), заместването на 
ръководител проект, в случай на отсъствие, промяна на бюджета на проекта във връзка с 

неусвоени средства през 2009 г., които да бъдат прехвърлени в 2010 г. и промени, настъпили 

във връзка с издадената Заповед № РД-16-796/29.06.2010 г. относно Ръководител на ДО и 

представляващ УО. 
 

Във връзка с горното, заповедите за изменение и допълнение на Заповед № РД-16-

457/08.05.2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекта са, както 

следва - Заповед № РД-16-189/16.02.2010 г., Заповед № РД-16-238/01.03.2010 г. и Заповед № 
РД-16-1078/23.09.2010 г. 

В изпълнение на проект „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” са извършени следните 

дейности: 

Компонент 1: „Общи дейности по управлението на оперативната програма”: 

В изпълнение на Подкомпонент „Повишаване на административния капацитет на 

служителите на Управляващия орган” 17 служители на Управляващия орган взеха 

участие в конференции, семинари и посещения за обмяна на опит. 

 

В изпълнение на Подкомпонент „Техническо и ресурсно обезпечаване на Управляващия 

орган”, бяха извършени следните дейности:   

- Наемане на персонал за архивиране на документи по Оперативната програма; 

- Публикуване на обяви в националните медии за обявените през 2010 г. процедури за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;  

- Предоставена правна помощ във връзка с изготвяне или одобрение на документи, 
изискуеми съгласно българското законодателство и съгласно измененото рамково 

споразумение между правителството На Република България, представлявано от 

министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Европейския инвестиционен 

фонд за прилагане на Инициативата  JEREMIE в България и измененото Финансово 
споразумение между правителството на Република България, представлявано от 

министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Европейския инвестиционен 

фонд, с оглед изпълнение на Инициативата JEREMIE в България”. 

Компонент 2: „Специфични дейности по управление и изпълнение на Оперативната 

програма”: 

 

В изпълнение на Подкомпонент „Администриране на процеса на управление и 

изпълнение на оперативната програма – подготовка и провеждане на оценка по 
конкретните операции по Оперативната програма” беше извършен подбор на 

физическите лица – външни оценители, които могат да участват в Оценителни комисии за 

провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 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 

http://www.opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/2010/august/externalexperts_approved_06_08_2010.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/2010/august/externalexperts_approved_06_08_2010.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/2010/august/externalexperts_approved_06_08_2010.pdf
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бизнес среда" (с изключение на област на въздействие 2.3 „Въвеждане на енергоспестяващи 

технологии и използването на възобновяеми енергийни източници") на оперативната 
програма. През 2010 г. бяха проведени 3 комисии за избор на физически лица – външни 

оценители от одобрения списък, които взеха участие в Оценителните комисии по 

процедурите в оценка през 2010 г.  
 

В рамките на тази дейност са извършени и посещения на място във връзка с провеждания от 

УО на ОПК оперативен и финансов мониторинг на изпълнението на договорите за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма.  

В изпълнение на Подкомпонент „Провеждане на оценка (предварителна, текуща и 

последваща) на изпълнението на сключените договори, операциите, приоритетните оси 

и Оперативната програма като цяло” на 20.12.2010 г. беше обявена обществена поръчка с 
предмет: „Междинна оценка на изпълнението на процедурите за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на 

знанието и иновационните дейности” и Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на 

предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” на Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.  

В изпълнение на Компонент 3: „Дейности, свързани с функционирането на Комитета за 

наблюдение на Оперативната програма” бяха организирани и проведени две заседания на 

КН на Оперативната програма, съответно Шесто заседание, проведено на 2 юни 2010 г. и 
Седмо заседание, проведено на 26 ноември 2010 г.  

 

В изпълнение на проекта са проведени следните обществени поръчки: 

- Във връзка с необходимост от извършване на съществени изменения в Рамковото и 
Финансовото споразумение между правителството на Република България и 

Европейския инвестиционен фонд за прилагане на Инициатива JEREMIE  в България 

с Решение № РД-16-719/11.06.2010 г. на министъра на икономиката, енергетиката и 

туризма се откри процедура на договаряне с покана за възлагане на малка обществена 
поръчка. Предметът на обществената поръчка е „Предоставяне на правна помощ във 

връзка с изготвяне или одобрение на документи, изискуеми съгласно българското 

законодателство и съгласно Измененото Рамково Споразумение между 

правителството на Република България, представлявано от министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд за 

прилагане на Инициативата JEREMIE в България и Измененото Финансово 

Споразумение между правителството на Република България, представлявано от 

министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Европейския инвестиционен 
фонд, с оглед изпълнение на Инициативата JEREMIE в България”; 

 

-С Решение № РД-16-745/17.06.2010 г. на министъра на икономиката, енергетиката и 

туризма за изпълнител е определено адвокатско дружество “Петкова и Сирлещов” в 
сътрудничество на основание чл.51а, ал.1 от Закона за обществените поръчки със „Си 

Ем Ес Камерън Маккена”. С определения за изпълнител е сключен договор. 

 

- Във връзка с необходимостта от осигуряване на подходящи условия за провеждане 
на пролетното заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма 

“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 

(02.06.2010 г.) се проведе малка обществена поръчка по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от 

Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, като бе изпратена  покана до 6 
кандидати. Предметът на обществената поръчка е „Подготовка и организация на 

пролетно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.”. Сключен е 

договор със „Саза Тур” ЕООД; 

http://www.opcompetitiveness.bg/bg/dictionary/id_15.html#13
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- Във връзка с необходимостта от осигуряване на подходящи условия за провеждане на 
есенното заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 (26.11.2010 г.) се 

проведе малка обществена поръчка по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за 

възлагане на малки обществени поръчки, като бе изпратена покана до 9 кандидати. 
Предметът на обществената поръчка е „Подготовка и организация на есенно 

заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.”. Сключен е 

договор с „Меридиан Хотелс България” ЕООД („Holiday Inn Sofia” хотел); 
 

- С Решение № РД-16-237 от 01.03.2010 г. на министъра на икономиката, енергетиката 

и туризма е открита процедура за възлагане на обществена поръчка за предоставяне 

на услуги, свързани с подобряване на цялостния процес на управление, изпълнение, 
контрол и наблюдение на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”. Предметът на 

обществената поръчка е „Оптимизиране на процеса на управление и изпълнение на 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската  
икономика” 2007 – 2013”.  Подадени са 11 оферти. С Решение № РД-16-749 от 

18.06.2010 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма процедурата е 

прекратена на основание чл. 39, ал.1, т.5 от ЗОП, а именно поради отпадане на 

необходимостта от възлагане; 
 

- С Решение № РД-16-1466 от 20.12.2010 г. на главния секретар на МИЕТ е открита 

процедура с предмет: „Междинна оценка на изпълнението на процедурите за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 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 Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007-2013”. Срокът за получаване на оферти е до 17.30 ч. на 31.01.2011 г. 
Комисията за провеждане на процедурата следва да започне работа на 01.02.2011 г.  

 

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” с 

бенефициент Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

(ИАНМСП) - Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. Договорът е подписан 

на 08.09.2009 г. Обща стойност на безвъзмездната помощ по проекта е 5 931 117 лв. (3 032 

578.48 евро). Основните дейности, предвидени в проекта са:  

1. Подготвителна фаза за изпълнение на проекта; 
2.  Повишаване на административния капацитет на служителите на Междинното звено; 

3. Техническо и ресурсно обезпечаване на дейностите на Междинното звено; 

4. 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. 
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През отчетния период е извършена проверка на място на 02.09.2010 г. в Изпълнителна 

агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), в качеството й на 
Междинно звено на ОПК, с цел установяване на напредъка по проекта, в съответствие с 

Годишния план за проверки на място. При посещението на място бе извършена проверка на 

техническата и финансовата документация на проекта във връзка с изпълнението и 

отчитането на дейностите, спазването на правилата за визуализация, спазването на 
хоризонталните политики на ЕС и другите подлежащи на отчитане индикатори и мерки. 

Упълномощените за извършване на проверката експерти от ДО/УО са изготвили Формуляр 

за посещение на място и верификация, които са подписани от бенефициента и прикачени в 

ИСУН. По време на проверките на място няма констатирани сериозни проблеми и 
трудности, които биха застрашили изпълнението на проекта.  

 

На 08.12.2010 г., бенефициентът представя междинен отчет заедно с искане за плащане, по 

който към 31.12.2010 г. се извършва проверка от ДО. 
 

В етапа на изпълнение на договора са постъпили 4 искания за съществени изменения, в 

резултат на което са сключени 3 допълнителни споразумения по договора за безвъзмездна 

финансова помощ. Измененията на договора касаят промяна на екипа по проекта, промяна на 
ръководителя на проекта и  промяна на бюджета по договора. 

 

В периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. са осъществени следните дейности: 

 

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 2010 г. са, както следва:  

Дейност 1: Подготвителна фаза на изпълнение на проекта. Дейността има за цел 

създаването на подходяща вътрешна организация за изпълнение на проекта и план за 

правилното протичане на всички предвидени дейности с оглед постигане на заложените 

резултати. 
Към 31.12.2010 г. дейност 1 е изцяло изпълнена, а именно:  

 Сформиран е екип за управление на проекта. 

С цел обезпечаване изпълнението на проекта и постигане на неговите цели е сформиран екип 
за управление и изпълнение на проекта, състоящ се от 6 лица - Ръководител на проекта и 

експерти, отговарящи за техническото и финансово изпълнение на проекта. 

 Изготвен е и е одобрен от Ръководителя на Междинното звено детайлен план-график 
за изпълнение на всяка дейност с определени отговорници и крайни срокове; 

 Изготвен е план за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на проектните 

дейности, за които е предвидено МЗ да определи външни изпълнители;  
 

В изпълнение на заложените дейности по Договора, ИАНМСП следва да проведе процедури 

за възлагане на обществени поръчки. Към настоящия момент е изготвена документация за 5 

обществени поръчки.  
 

Обявени са следните 2 обществени поръчки: 

 Доставка на канцеларски материали, консумативи и други материални ресурси -  
поръчката цели подобряване на материално-техническата база и осигуряване на 

необходимите ресурси във връзка с изпълнението на делегираните функции на 

Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013 г. За целта, се включват мерки за обезпечаване на 

дейността с необходимите канцеларски материали и консумативи, компютърна 

техника и други материални активи, които да подобрят условията на работната среда; 
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 Избор на външни експерти за извършване на мониторинг (оперативен и финансов) на 
изпълнението на операциите и отделните договори, включително за извършване на 

проверки на място, както и други дейности, свързани с провеждането на мониторинга 

и контрола по изпълнението на договорите по делегираните оси на ОП 

„Конкурентоспособност” - поръчката цели изготвяне на мотивирани заключения от 
избраните независими експерти относно осъществените дейности по сключените 

договори за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на 

Конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.”, Приоритетни оси 1 

и 2.  
 

Следва да бъдат обявени следните обществени поръчки: 

 Доставка на компютри, мултифункционални устройства и др. материални активи - 

Необходимостта от развитие на информационно-технологичната (ИТ) структура на 

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия 

(ИАНМСП), в качеството й на Междинно звено, изисква промяна на 

инфраструктурата на текущата мрежа.  

 Доставка на транспортни средства – закупуване на 14 леки автомобила и 1 минибус за 

нуждите на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

 Доставка на офис обзавеждане - доставката и монтажа на офис оборудването цели 
подобряване на наличната материално-техническа база и осигуряване на 

необходимите ресурси във връзка с изпълнението на делегираните функции на МЗ по 
ОП  „Конкурентоспособност”. 

 

Дейност 2: Повишаване на административния капацитет на служителите на 

Междинното звено.  

Дейността има за цел изграждане на необходимия административен капацитет, 

професионални знания и умения, насочени към повишаване на квалификацията на всички 

служители на Междинното звено по ОП „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007-2013 г. с цел увеличаване на ефективността на усвояемост на 
средствата по Приоритетна ос 1 и 2 на Оперативната програма. 

В рамките на отчетния период са постигнати следните резултати от изпълнението по 
Дейност 2 „Подготвителна фаза за изпълнение на проекта”:  

 След установена необходимост и с цел повишаване на административния капацитет на 

служителите, отговарящи за изпълнението на делегираните оси на Оперативната 
програма, от ръководството на ИАНМСП са организирани и извършени обучения и 

срещи на работното място на експертите от  Териториалните звена на Междинното звено. 

Извършени са общо 6 работни срещи на служителите от Главна дирекция 

«Конкурентоспособност и иновации», ИАНМСП; 
 

 Работните срещи са проведени с практическа носоченост от експерти от Централна 

администрация в сградата на Междинното звено; 
 

Предвид спецификата на дейност 2 – „Повишаване на административния капацитет на 

служителите на Междинното звено”, ИАНМСП ще възложи изпълнението на 

дейността на външен изпълнител при спазване на Закона за обществените поръчки 
(ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП).  

Дейност 3: Техническо и ресурсно обезпечаване на дейностите на Междинното звено.  

Изпълнението на дейност 3 – „Техническо и ресурсно обезпечаване на дейностите на 

Междинното звено”, ИАНМСП ще възложи на външен изпълнител при спазване на Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки 

(НВМОП). 
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Към 31.12.2010 г. е обявена една обществена поръчка: Доставка на канцеларски 
материали, консумативи и други материални ресурси -  Поръчката цели подобряване на 

материално-техническата база и осигуряване на необходимите ресурси във връзка с 

изпълнението на делегираните функции на Междинно звено по Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. За целта се 
включват мерки за обезпечаване на дейността с необходимите канцеларски материали и 

консумативи, компютърна техника и други материални активи, които да подобрят условията 

на работната среда.  

В изпълнение на дейността е изготвена  документацията за 3 обществени поръчки:  

- Доставка на компютри, мултифункционални устройства и др. материални активи - 

Необходимостта от развитие на информационно-технологичната (ИТ) структура на 

ИАНМСП, в качеството й на Междинно звено, изисква промяна на инфраструктурата на 

текущата мрежа. 
- Доставка на транспортни средства – закупуване на 14 леки автомобила и 1 минибус за 

нуждите на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.  

- Доставка на офис обзавеждане - Доставката и монтажа на офис оборудването цели 

подобряване на наличната материално-техническа база и осигуряване на необходимите 
ресурси във връзка с изпълнението на делегираните функции на МЗ по ОП  

„Конкурентоспособност”. 

 

Дейност 4: 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.  

В резултат от изпълнението на дейността е използвана външна експертна помощ с цел 

подпомагане и подобряване качеството и ефективността на процеса по подготовка на 

отделните процедури за подбор на проекти и последваща оценка на проектните 
предложения. Резултатът от ползването на външна експертна помощ за извършване на 

оценка на проектни предложения са 154 извършени технически и финансови оценки от 

външни независими експерти, помощник-оценители, на проектни предложения по процедура 

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

 

Дейност 5: Наблюдение и контрол на изпълнението на сключените договори по 

приоритетна ос 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”.  

В резултат от дейността: 

 От началото на изпълнение на процедурите по Приоритетна ос 1 до 31.12.2010 г. са 

извършени 165 броя проверки на място от експерти и верификация на документите от МЗ 
и независими експерти, свързани с техническото изпълнение на заложените дейности в 

договорите за безвъзмездна финансова помощ. 

 От началото на изпълнение на процедурите по Приоритетна Ос 2 до 31.12.2010 г. са 
извършени 1387 броя проверки на място и верификация на документите от експерти на 

МЗ, свързани с техническото изпълнение на заложените дейности в договорите за 

безвъзмездна финансова помощ 

 През отчетния период са проведени общо 7 (седем) работни срещи, във връзка с 
провеждания мониторинг по изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова 

помощ по Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”, както следва: 

1. В периода 11-13.01.2010 г. вкл. – работна среща на служителите от ГД 
„Конкурентоспособност и иновации”, ИАНМСП, за по-качествено и ефективно 

изпълнение на делегираните дейности по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г. Участвали са общо 
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91 бр. експерти, от които от Централна администрация – 32 бр. експерти и 61 бр. 

експерти от Териториалните звена. Работната среща е проведена в Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма; 

2. В периода 10-12.02.2010 г. вкл. – Месечна среща във връзка с отчитане на напредъка 

по схеми 2008BG161PO003-2.1.03, BG161PO003-2.1.04, BG161PO003-2.1.05, 

BG161PO003-1.1.02, BG161PO003-1.1.1-01 и финално отчитане на договори по 
операции 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 и 2007BG161PO003/2.1.1-01 за служителите 

от отдел „Мониторинг” на МЗ, включително Териториалните звена на ГД 

„Конкурентоспособност и иновации”. Участвали са общо 24 бр. експерти от 

Териториалните звена. Месечната среща е проведена в Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма; 

3. В периода 22-26.02.2010 г. вкл. – Работна среща и обучение за развитие на 

капацитета на ИАНМСП за ефективно управление и изпълнение на Приоритетни оси 1 

и 2 на ОП „Конкурентоспособност”. Участвали са общо 16 бр. експерти от 
Териториалните звена; 

4. В периода 08-12.03.2010г. вкл. - Работна среща и обучение за развитие на капацитета 

на ИАНМСП за ефективно управление и изпълнение на Приоритетни оси 1 и 2 на ОП 

„Конкурентоспособност”. Участвали са общо 16 бр. експерти от Териториалните звена;  
5. В периода 24-26.03.2010 г. вкл. – Съвместна работна среща и обучение на 

служителите от Междинното звено и Управляващия орган по Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. 

Участвали са общо 101 бр. експерти, от които от Централна администрация – 51  бр. 
експерти и 50 бр. експерти от Териториалните звена. Работната среща е проведена в 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма; 

6. В периода 24.03. – 26.03.2010г. вкл. – Съвместна работна среща и обучение на 

служителите от Междинното звено и Управляващия орган по Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013г. 

Участвали са общо 101 бр. експерти, от които от Централна администрация – 51  бр. 

експерти и 50 бр. експерти от Териториалните звена; Място на провеждане – 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Работни срещи между 
експертите от Централно администрация и служителите от териториалните звена по 

изпълнение на  Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007–2013, на теми:  

 Оценка и одобрение на междинни и финални отчети по договори за безвъзмездна 
финансова помощ, сключени по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.  

 Насоки за кандидатстване по предстоящи за обявяване съгласно Индикативната 
годишна програма, процедури за подбор на проектни предложения по приоритетни 

оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007-2013. 
7. В периода 31.05 - 02.06.2010 г. вкл. – Работна среща между експертите от Централна 

администрация и служителите от териториалните звена на отдел „Мониторинг” и отдел 

„Финансов контрол и отчетност на проекти”, ГД „Конкурентоспособност и иновации” 

по изпълнение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007 – 2013. Участвали са общо 40 бр. експерти от 

Териториалните звена. 

 През посоченият период са извършени 10 проверки на място във връзка със сигнали 
за нередност по договорите за безвъзмездна финансова помощ. 

 Съгласно Заповед на Ръководителя на МЗ, са определени 13 леки автомобила, които 

се използват за извършване на проверки на място за отчитане на техническото 
изпълнение и напредъка при изпълнение на договорите по делегираните приоритетни 

оси на ОП „Конкурентоспособност”. 
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Дейност 6: Управление на проекта.  

Дейността се осъществява от екипа за управление на проекта и  включва пряк контрол по 

отношение качеството и сроковете на изпълнение на дейностите, гарантиране на доброто 

финансово управление на проекта в съответствие с изискванията на Договарящия орган, 
европейското и национално законодателство. Поради генерирано закъснение на 

изпълнението на заложените в проекта дейности, с цел преодоляването на изоставане в план – 

графика, както и с оглед обезпечаване на отчетността, включително и счетоводната, бе 

необходимо екипа за управление на проекта да бъде допълнен с нови експерти. След 
сключено допълнително споразумение № 2, екипът за управление на проекта е 20 души.  

Дейност 7: Одит на проекта.  

За периода от 01 януари до 31 декември 2010 г. не се предвижда изпълнението на 

дейност 7 от плана за действие. 

 

Трудности по време на изпълнението на проекта 
Ефективно изпълнение на дейностите по договора изисква преодоляването на следните 

основни трудности:  

 Липса на достатъчен опит, знания и умения за управление и изпълнение на процедури 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по делегираните оси на ОП 

„Конкурентоспособност”.  

 Наличие на текучество сред служителите на Междинното звено. 

 Недостатъчна обезпеченост на Междинното звено с технически ресурси и средства, 

необходими за изпълнение на основните дейности и задачи на ИАНМСП като МЗ по 

Оперативната програма. 

 Липса на достатъчно финансови ресурси и опит в привличането на външна експертна 

помощ при подготовката на процедури за подбор на проекти, извършването на оценка 

на постъпилите проектни предложения, извършването на оперативен и финансов 

мониторинг и контрол по изпълнението на финансираните проекти.  

 

- Дял от размера на участието от структурните фондове, отпуснати за оперативната 

програма, изразходени по техническа помощ.  

 

Приоритетна ос 5 

Общ 

бюджет 
(евро) 

Договорена 

безвъзмездна 
помощ 

(евро) 

Извършени 

плащания ( 
евро) * 

Съотношение на 

договорената сума 

спрямо общата 
стойност 

(%) 

Съотношение на 

платената сума 

спрямо общата 
стойност 

(%) 

 (a) (b) (c) (b/a) (c/a) 

Приоритетна ос 5 

„Техническа помощ” 

 
34 865 901 

EUR 
 

21 182 173.69 

EUR 

2 737 270.90 

EUR 
60.75 7.85 

 

Индикатори на ниво Приоритетна ос, съгласно Анекс 3 на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 
Показатели 

Приоритетна ос 

5 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Показател 1 

 
Направени 

оценки на ОП 
 

Постигнат 

резултат 
0 0 0 0      0 

Цел 0 0 0 

1 

външ
на 

2 

вътре
шни 

  

1 външна 
4 

вътрешн

и 

  

1 

външн
а 

4 

вътре
шни  
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Изходно 
положение  

0          

Показател 2 
 

Брой изнесени 
информационни 

кампании 

Постигнат 
резултат 

1 

национал
на 

кампания 
и 60 

участия в 

информа
ционни 

събития 

1 

нацио
нална 

кампа
ния с 

14 
участи

я в 

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 

с 6 
срещи  

 

2 

нацио
нални 

кампа
нии и 

31 
участ

ия в 

инфор
мацио

нни 
събит

ия 

     

5 

нацио
нални 

кампа
нии с 

111 
участи

я в 

инфор
мацио

нни 
събит

ия 

Цел 

 
0 0 0 19   45   45 

Изходно 
положение 

0          

 
 

 

7. ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ 

7.1 Информация в съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) 1828/2006, включително 

относно постигнатите резултати, примери за добра практика и важни събития.  

  

Основните информационни и комуникационни дейности, свързани с ОП 

„Конкурентоспособност”,  извършени в периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г., могат да се 

структурират, както следва:  

 

1. Информационни кампании и събития в страната 
 

В рамките на периода  01 януари – 31 декември 2010 г. УО и МЗ организираха провеждането 

на две мащабни информационни кампании за разяснение на обявени процедури за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Конкурентоспособност”. 
Представянето на процедурите премина при изключителен интерес от страна на бизнеса. 

 

Първата Национална информационна кампания се проведе в периода 07 юни – 09 юли 2010 

г. в 21 града. Бяха представени насоките за кандидатстване, финансовите условия, 
формулярите за кандидатстване и процедурата за подаване и оценка на проектни 

предложения по следните пет процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по ОП „Конкурентоспособност”:  
- BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”; 

- BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия”; 

- BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”; 

- BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за 
внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”;  

- BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни 

предприятия”.   
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Лектори бяха експерти от УО и МЗ на ОП „Конкурентоспособност”.  

 
Съгласно представените отчети от информационните дни, може да се направи следният 

обобщен анализ на интереса към представените процедури за подбор на проектни 

предложения по ОП „Конкурентоспособност” по градове:  
 

№ Град/Дата на 

провеждане 

Представи

тели на 

фирми, 

НПО 

Представители 

на държ. 

институции, в 

т. ч. органи на 

местната власт 

Представител

и на медии 

Други Общо 

1. Враца   89 11 12 3 115 

2. Монтана 27 2 4    33 

3. Видин 33 4 3 1   41 

4. Плевен 64 10 7 5    86 

5. Русе  89 12 8 7 116 

6. Велико Търново 87 18 5 - 110 

7. Търговище 26 3 3 -    32 

8. Шумен 37 3 8 1   49 

9. Варна 145 4 3 - 152 

10. Силистра  18 8 - -   26 

11. Пловдив 130 14 4 3 151 

12. Стара Загора 58 1 2 2 63 

13. Сливен 32 2 2  36 

14. Бургас 94 3 2 9 108 

15. Смолян 34 6 4 - 44 

16. Кърджали 31 2 2 - 35 

17. Хасково 31 1 2 - 34 

18. Благоевград  31 - 4 2 37 

19. Гоце Делчев 16 - - - 16 

20. Сандански 10 - - - 10 
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21 София 350  7 2 359 

ОБЩО: 1432 104 82 35 1653 

 

 

Втората Национална информационна кампания се проведе в периода  21 – 24 септември 2010 

г. в 10 града. Представянето на процедурите премина при значителен интерес от страна на 

бизнеса и научно-изследователските среди. В рамките на всеки информационен ден бяха 
представени условията за кандидатстване по следните пет процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по ОП „Конкурентоспособност”:  

- BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти”; 

- BG161PO003-2.1.09 „Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в 
затруднение”; 

- BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България";  

- BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за 

внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”;  
- BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”.  

 

Лектори бяха експерти от МЗ. Експерти от УО в сесиите "Въпроси и отговори". 

 
Съгласно представените отчети от информационните дни, може да се направи следният 

обобщен анализ на интереса към представените процедури:  

№ 

 

Град/Дата на 

провеждане 

Представит

ели на 

фирми, 

НПО 

Представители 

на държ. 

институции, в 

т. ч. органи на 

местната власт 

Представите

ли на медии 

Други 

/ВУЗ, 

БАН, 

банки/ 

 Общо 

1. Русе 34 7 6 - 47 

2. Враца 40 8 4 1 53 

3. 
Велико 

Търново 
63 12 3 4 82 

4. Пловдив 53 12 2 - 67 

5. Стара Загора 27 - 5 9 41 

6. Благоевград 21 7 2 - 30 

7. Варна 47 2 1 11 61 

8. Бургас 50 2 - 11 63 

9. Плевен 40 3 6 1 50 

10. София 110 4 3 36 153 

ОБЩО: 485 57 32 73 647 
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От така представените данни относно активността на предприятията по време на 

информационните дни може де се обобщи, че участие в двете кампании са взели 2300 
потенциални бенефициенти, което бе предпоставка за получаване на релевантен брой 

качествени проектни предложения по обявените процедури.  

 

Иновационен форум - На 26 юли 2010 г. Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма организира Иновационен форум, посветен на възможностите за оптимизиране на 

подкрепата, която се предоставя по ОП „Конкурентоспособност” в областта на иновациите. 

Форумът се проведе в сградата на МИЕТ на ул „Славянска” № 8 по инициатива на УО и бе 

открит от министъра на икономиката, енергетиката и туризма г-н Трайчо Трайков. 
Обсъжданията имаха за цел да съдействат за повишаване на усвояемостта на средствата по 

оперативната програма, които са предназначени за иновации, предвид тяхното ключово 

значение за конкурентоспособността на българската икономика. Форумът бе част от 

политиката на МИЕТ за по-ефективно и прозрачно  управление на средствата от 
европейските структурни фондове. В него взеха участие 39 представители на научната 

общност; професионални, бизнес, консултантски и неправителствени организации; държавни 

институции, работещи в областта на иновациите и имащи важна роля в процеса на 

разработване и изпълнение на иновационната политика в България; представители на 
медиите. Информация за организираното събитие бе публикувана и на сайта на УО 

www.opcompetitiveness.bg, на сайта на МИЕТ www.mee.governemnt.bg и на 

информационния портал www.eufunds.bg. 
 

Медийни събития - На пресконференция, проведена на 8 юни 2010 г. в сградата на МИЕТ 

на ул. „Славянска” № 8 министърът на икономиката, енергетиката и туризма запозна 
представителите на медиите с подробности по стартирала на 04.06.2010 г. процедура 

BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия”. 

 

На 12-ти ноември 2010 г. бе организирано голямо медийно събитие,  на което Инициативата 
JEREMIE бе съвместно представена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и 

изпълнителния директор на ЕИФ – г-н Пели. На пресконференцията участваха още 

заместник-министър Евгени Ангелов и изпълнителният директор на „Джереми България” 

ЕАД Хюбърт Котони. По време на събитието бе представен и напредъкът по реализацията на 
инициативата JEREMIE, както и предстоящите стъпки в тази посока.  

 

2. Семинари и предоставяне на допълнителна информация 

 
В периода  01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. регулярно и по покана на различни организации и 

институции експерти от УО взеха участие в различни конференции и семинари с цел 

разясняване на ОП „Конкурентоспособност”, на процедури за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ и на ИГРП за 2010 г. 
 

Експерти от териториалните звена на МЗ регулярно участваха в семинари на регионално 

ниво, в работни срещи с общински организации и структури, подкрепящи бизнеса, в 

дискусии и други подобни събития. 
 

В периода януари - декември 2010 г., с цел повишаване на информираността, прозрачността 

и публичността относно операции и мерки за подкрепа на българските предприятия, както и 

за повишаване на тяхната конкурентоспособност, експерти от МЗ организираха и проведоха 
общо 1 310 бр. работни срещи с представители на бизнеса – кандидат-бенефициенти и 

бенефициенти по Оперативната програма. 

 

През отчетния период експерти от МЗ участваха в общо 23 събития, в някои от които като 
лектори.  

 

http://www.opcompetitiveness.bg/
http://www.mee.governemnt.bg/
http://www.eufunds.bg/
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Откриване на приемна по ОП „Конкурентоспособност” - За максимално повишаване на 

информираността и подобряване на комуникацията с потенциалните бенефициенти, считано 
от 01 ноември 2010 г. бе открита Приемна по ОП „Конкурентоспособност”, където се 

осигури възможност на гражданите да се срещнат с експерти от УО, за да поставят своите 

въпроси, свързани с възможностите за финансиране по ОП „Конкурентоспособност”; 

 
Участие на УО в кампанията „Създаваме заедно” - Кампанията „Създаваме заедно” бе 

открита на 13 септември 2010 г. от министъра по управление на средствата на ЕС Томислав 

Дончев при посещението на проект, финансиран по процедура BG161PO003-2.1.05 

„Технологична модернизация в големи предприятия”. Изработена бе брошура за целите на 
информационната кампания за популяризиране на оперативните програми в България със 

слоган „Създаваме заедно”, в която беше включена информация за ОП  

„Конкурентоспособност” на български и английски език. Беше заснет информационен видео-

спот за бенефициента „ХЕРАЛД” ООД по проект „Технологична модернизация в 
предприятие за производство на мебели „Хералд” ООД, гр. Габрово - закупуване и 

внедряване в производствения процес на автоматична линия за комбинирано боядисване и 

сушене на масивни и фурнировани повърхности”. Медийното излъчване по време на 

кампанията целеше оповестяване на добрите практики при изпълнението на ОП 
„Конкурентоспособност”.  

 

3. Интернет страници на УО и МЗ 

 
Интернет страницата на УО на ОП „Конкурентоспособност” се поддържа регулярно, като 

нейното обновяване отразява в пълна степен текущите събития и реализирания напредък по 

Оперативната програма.  

 
Рубриката „Новини” предоставя възможност за бърз достъп до всички новопубликувани 

официални документи и информационни материали на страницата чрез структурирани 

хипервръзки от съответната новина до мястото на публикуване на информацията в сайта. В 

поддържаната на интернет страницата на УО секция “Въпроси и отговори” може да се 
получи информация за ОП „Конкурентоспособност” по принцип, за предстоящи схеми или 

други въпроси от компетенциите на УО. 

 

При обявяването на нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се 
публикуват прессъощения и обяви за съответните процедури, пакети документи и насоки за 

кандидатстване. Публикуват се и списъци с одобрени проектни предложения и списъци със 

сключени договори, съобщения до бенефициентите във връзка с конкретни проблеми, 

оперативни ръководства за изпълнение на договори, други документи и информационни 
материали.  

 

 

МЗ по Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност” поддържа специализирана 
интернет страница по изпълнението на тези оси - http://www.ibsme.org/.  По всяка обявена 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетни оси 1 и 2 на 

ОП „Конкурентоспособност” се поддържа отделна секцията „Въпроси и отговори”, където 

заинтересованите страни получават отговори на въпроси по процедури в етап на набиране на 
проектни предложения.  

 

Интернет страницата на МЗ съдържа активна препратка към интернет страницата на УО 

www.opcompetitiveness.bg.  
 

На интернет страниците на УО и на МЗ е поставен банер, който предоставя пряка 

възможност на бенефициентите и заинтересованите страни бързо да подадат възражения, 

жалби и сигнали във връзка с управлението и изпълнението на Оперативна програма 

http://www.ibsme.org/
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„Конкурентоспособност”. Банерът препраща желаещите да отправят възражение, жалба или 

сигнал към електронен адрес: opcomp@iaphare.org.  
 

Нови интернет страници на УО и МЗ - През 2010 г. е подписан договор за „Разработване и 

поддръжка на интернет сайтове на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”. До момента същите са 
разработени и попълнени с актуална информация, като предстои окончателното приемане на 

сайтовете. Двете интернет страници са активни на временни електронни адреси, както 

следва: интернет страницата на Управляващия орган се намира на следния електронен адрес:  

http://dmagency.eu/, а интернет страницата на Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 -  
http://reader-bg.com/.  

 

4. Медийна комуникация  

 
Министърът на икономиката, енергетиката и туризма, заместник-министърът на 

икономиката, енергетиката и туризма, както и директорът на дирекция „Европейски фондове 

за конкурентоспособност” в МИЕТ - УО на програмата, правят редовни изказвания и 

отговарят на въпроси на журналисти за напредъка по оперативната програма.  
 

За периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. са направени над 1000 публикации, касаещи ОП 

„Конкурентоспособност”.    

 

5. Издигане на флага на ЕС пред всички сгради на УО  

 

Флагът на ЕС е издигнат пред сградите на УО и МЗ на оперативната програма. 

 

6. Комуникация с други институции 

 

Дейностите по изпълнение на Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност” се 

координират с дирекция “Информация и системи за управление на средствата от ЕС” в 
Министерски съвет. На единния информационен портал www.eufunds.bg се публикуват 

новини и прессъобщения, относно ОП „Конкурентоспособност”. Поддържа се и разделът, 

предназначен за публикуване на документи и информация по ОП „Конкурентоспособност” 

съгласно ПМС № 6/19.01.2007 г.. 
 

Определено е лице за връзки с обществеността в УО, което е член на мрежата INFORM на 

ГД „Регионална политика” на ЕК и на Междуведомствена работна група за обмен на 

информация между управляващите органи по отношение на Комуникационната стратегия на 
Националната стратегическа референтна рамка и изпълняваните от тях комуникационни 

планове на оперативните програми. 

 

7. Обществено обсъждане на проекти на Насоки за кандидатстване  

 

С оглед осигуряване на по-голяма публичност, прозрачност и по-добра информираност на 

потенциалните бенефициенти, в периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. УО на ОП 

„Конкурентоспособност” обяви на своята интернет страница за обществено обсъждане 
проекти на насоки за кандидатстване по 11 процедури за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ.  

 

8. Изготвяне на база данни с успешно изпълнени проекти 

 

МЗ и УО поддържарт база данни от резюмета и снимков материал на успешно реализирани 

проекти по Оперативната програма за целите на изработване на печатни информационни 

материали и публикуване в обособената секция „Добри практики” на единния 

mailto:opcomp@iaphare.org
http://dmagency.eu/
http://reader-bg.com/
http://www.eufunds.bg/
http://eufunds.bg/docs/%CF%CC%D1%20%B9%20%206.pdf
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информационен портал www.eufunds.bg.   

 

9. 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, 

адресът на електронната поща, където са налични данните  

 
Интернет страницата на УО - http://www.opcompetitiveness.bg, интернет страница на МЗ - 

http://ibsme.org и на единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС в 

България www.eufunds.bg. От 26 октомври 2010 г. работи публичната част на портала 

www.eufunds.bg, на която е налична информация за всички сключени договори по 
Оператвинта програма.  

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.eufunds.bg/
http://www.opcompetitiveness.bg/
http://ibsme.org/
http://www.eufunds.bg/
http://www.eufunds.bg/

