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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 

ЕБВР Европейска банка за възстановяване и развитие 

ЗОП  Закон за обществените поръчки 

ЗИД  Закон за изменение и допълнение  

ЗМСП Закон за малките и средни предприятия 

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 

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  
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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 

РМС Решение на Министерския съвет 

РУО Ръководител на Управляващия орган 

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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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  Съответна цел: „Сближаване” 

 Съответен район, отговарящ на условията: Република 

България  

 Програмен период: 2007-2013 

 Номер на програмата (номер по CCI No): 

2007BG161PO003 

 Наименование на програмата: Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007-2013 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Отчетна година: 2011 

Дата на одобряване на годишния доклад от 

мониторинговия комитет: 08 юни 2012 г. 

 

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:   

2.1.1.1 Индикатори за същност (контекст)  

Източник на данните за показателите е Eurostat. Непредставените в настоящия доклад данни не са 

налични към датата на изготвяне на доклада и ще бъдат представени в Годишния доклад за 2012 г.  
Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Показател 1: 

БВП на глава от 

населението в 

ППС 

(ЕС-25 =100) 

 

Постигнати 
резултати1 

 

40.0% 

 

 

44.0% 

 

 

44.0% 

 

44.0% n.a.     44.0 % 

Цел2 0      51.2 %  52.0 % 52.0% 

Изходно 
положение3 

32.1%          

Показател 2: 

Разходи за НИРД 

като % от БВП  

Постигнат 

резултат 

 

0.45% 
 

 

0.47% 
 

 

0.53% 
 

0.60% n.a.     0.60 % 

Цел 0      1.15 %  1.20 % 1.20 % 

Изходно 

положение 
0.51%          

Показател 3: 

Експорт/ БВП 

 

Постигнат 
резултат 

63.4% 44.6% 47.5% 57.4% 66.5%*     
66,50* 

% 

Цел 0      89.77%  91.0 % 91.0 % 

Изходно 

положение 
60.8%          

Показател 4: 

Енергийна 

интензивност на 

икономиката (кгое 

за 1 000 евро)  

Постигнат 

резултат 
977.62 910.39 842.54 853.77 n.a.     853.77 

Цел 0      1250.00  1150.00 1150.00 

Изходно 
положение 

1628.16          

Показател 5: 

Обем 

чуждестранни 

инвестиции като 

% от БВП 

Постигнат 

резултат 
29.42 % 18.87 % 7.00 % 4.90 % n.a.     4.90 % 

Цел 0      32.8 %  34.5 % 34.5 % 

Изходно 

положение 
26.2%           

* Предварителни данни 

 

2.1.1.2 Индикатори на ниво оперативна програма (въздействие/резултат/базов) ключови 

индикатори  

Стойностите на индикаторите на ниво оперативна програма, посочени в таблицата, по-долу 

отразяват постигнатия напредък от изпълнението на договорите за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по операциите по приоритетни оси 1 и 2 на ОП ―Конкурентоспособност‖, по които 
                                                           
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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към 31.12.2011 г. са извършени окончателни плащания от страна на Междинното звено. От началото на 

изпълнение на процедурите до 31.12.2011 г. са извършени окончателни плащания по 398 договора, в 

размер на на 84 942 027.08 лева /43 430 834.99 евро/. 

В таблицата не са отчетени данни за Показател 3 „Брой проекти за сътрудничество предприятия – 

изследователски институции‖, Показател 8 „Брой проекти за възобновяеми енергийни източници‖ и 

Показател 9 „Допълнителен капацитет за производство на възобновяема енергия‖, тъй като към 

31.12.2011 г. няма договори в изпълнение по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ с област на въздействие 2.3. „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на 

възобновяеми енергийни източници‖ по приоритетна ос 2 на ОП ―Конкурентоспособност‖; 
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Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Core indicator 

 

Показател 1 

Брой създадени работни места 

 

Постигнати 

резултати 

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: 756 работни места, 

в т. ч. 318 за жени и 438 
за мъже 

    Общо: 1399 

работни места, в т. 
ч. 598 за жени и 

801 за мъже 

Цел 0   626   2 120  Последваща 
оценка 

2 120 
 

Изходно 
положение 

0          

Показател 2 

Core indicator 

 

Брой НИРД проекти 

 

Постигнати 

резултати 

0 0 0 0 0     0 

Цел 0   85   275  Последваща 
оценка 

275 

Изходно 

положение 

0          

Показател 3 

Core indicator 

 

Брой проекти за 

сътрудничество предприятия – 

изследователски институции  

Постигнати 
резултати 

0 0 0 0 0     0 

Цел 0   30   110  Последваща 

оценка 

110 

Изходно 
положение 

0          

Показател 4 

Core indicator 

 

Брой създадени НИРД работни 

места  

Постигнати 

резултати 

0 0 0 0 0     0 

Цел 0   80   300  Последваща 
оценка 

300 

Изходно 

положение 

0         0 

Показател 5  

 

Брой инвестиционни проекти 

Определение: брой подкрепени 
проекти 

Постигнати 
резултати 

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 

 

119 броя, в т.ч.:   
5 микро предприятия, 

45 малки предприятия, 

53 средни предприятия  и  
 16 големи mредприятия 

    172 

Цел 0   300   1 100   1 100 

Изходно 

положение 

194          

Показател 6 

Core indicator 

 

Създадени инвестиции (млн. 

евро) 

 

Постигнати 
резултати 

0 0 728 357,35 евро – 
общо в 

подкрепените 

предприятия в т.ч: 
 

326 631,46 евро – 

създадени 
инвестиции в малки 

предприятия 

 

401 725,89 евро – 

създадени 

28 130 146,56 евро – 
общо в подкрепените 

предприятия в т.ч: 

 
1 606 488,15 евро 

създадени инвестиции в 

микро предприятия 
 

14 748 932,85 евро – 

създадени инвестиции в 
малки предприятия 

  

96 897 463,42 евро – 
общо в подкрепените 

предприятия в т.ч: 

 
1 278 520,25 евро 

създадени инвестиции в 

микро предприятия 
 

17 359 177,14 

евро – създадени 
инвестиции в малки 

предприятия 

    125 755 967,33 
Евро 

                                                           
 Индикатор 5 „Брой инвестиционни проекти‖ не е идентифициран и отчитан, като core indicator, защото отчита всички подкрепени по програмата предприятия, както МСП, така и големи 

предприятия.   
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Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

инвестиции в 
средни 

предприятия 

10 092 227,48 евро – 
създадени инвестиции в 

средни предприятия 

 
1 682 498,08 евро – 

създадени инвестиции в 

големи предприятия  

 27 407 018,14 
евро – създадени 

инвестиции в средни 

предприятия 
 

33 493 570,75 евро – 

създадени инвестиции в 
големи предприятия 

Цел 0   200 млн.евро   570 

млн.ев
ро 

 Последваща 

оценка 

570 млн.евро 

Изходно 

положение 

0          

Показател 7 

Core indicator 

 

Брой проекти за подобряване 

на ИКТ в предприятията  

Постигнати 
резултати 

0 0 0 65 броя, в т.ч.:   
9 микро предприятия, 

34 малки предприятия, 

20 средни предприятия  и  
2 големи предприятия 

 

30 броя, в т.ч.:   
2 микро предприятия, 

6 малки предприятия, 

22 средни предприятия  и  
0 големи предприятия 

    30 

Цел 0   9   33  Последваща 
оценка 

33 

Изходно 

положение 

32          

Показател 8 

Core indicator 

 

Брой проекти за възобновяеми 

енергийни източници. 

Постигнати 
резултати 

0 0 0 0 0     0 

Цел 0   75   310  Последваща 

оценка 

310 

Изходно 
положение 

0          

Показател 9 

Core indicator 

 

Допълнителен капацитет за 

производство на възобновяема 

енергия  

Постигнати 

резултати 

0 0 0 0 0     0 

Цел 0   21 
GwH 

  36 
GwH 

 Последваща 
оценка 

36 
GwH 

Изходно 

положение 

20 GwH 

(енергия от 

вятър за 
2006 г.) 

         

Показател 10 

Core indicator 

 

Брой проекти в подкрепа на 

бизнеса, предприемачеството и 

новите технологии  

Постигнати 

резултати 

0 0 11 162 0     162 

Цел 0   553   2 219   2 219 

Изходно 

положение 

0          
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2.1.1.3 Индикатори за въздействие  

Източник на данните за Показател „Продуктивност на труда‖ е публикуваната в Eurostat 

информация, а данните за 2011 г. все още не са налични. Данните за 2008 г., 2009г., 2010 г. и 2011 г. за 

показател „Принос на МСП в БВП‖ все още не са публикувани на интернет страницата на Националният 

статистически институт. Непредставените в настоящия доклад данни не са налични към датата на 

изготвяне на доклада и ще бъдат представени в Годишния доклад за 2012 г.  

 

2.1.2 Финансова информация (всички финансови данни се изразяват в 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 

 
 

 

 
1 585 712.24 EUR 

 
 

 

 
1 410 296.20 EUR 

0.57 % 
 

 

 
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 

 

 

 
82 950 308.30 EUR 

 

 

 
39 382 763.07 EUR 

6.63 % 

 

 
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 

 

 
 

69 596.85 EUR 

 

 
 

69 596.85 EUR 

0.08 % 

 
 

не се прилага 

Приоритетна ос 5 

- 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 

34 865 901 EUR 

 

 

не се прилага 

 

 

 

Публично 
участие 

 

 

 

1 185 174.11 EUR 

 

 

 

1 185 174.11 EUR 

3.40 % 

 

 

не се прилага 

Индикатори  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Продуктивността на 

труда 

(EС25=100) 
Определение: 

количество 
произведена 

продукция на единица 

труд. 

Постигнат 
резултат 

37.3 
% 

39,3 % 40.0 % 41.3% n.a.     41.3% 

Цел 36,4% 37,8% 39,2% 40,8% 42,4% 44% 45,6%   45,6% 

Изходно 

положение 

34,1 

% 
         

Принос на МСП в 

БВП Определение: % 

на МСП като дял в 

БВП от частните 
фирми 

Постигнат 
резултат 

23.41
% 

n.a. n.a. n.a. n.a.     23.41% 

Цел 23,2% 25,7% 27,3% 28,5% 29,6% 30,1% 32,3%   32.3% 

Изходно 

положение 

2004 – 

22,2% 
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Общ сбор 1 162 215 551 

EUR 

 284 793 843.96 EUR 241 050 882.69 EUR      20.74 % 

 

2.1.3 Информация за разбивката 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

Терит

ория

Икономич

еска 

дейност

Местопол

ожение

Отпусната 

вноска от 

Общността (с 

натрупване)

CON 04 01 00 00 BG 15 847 254.30 EUR

CON 05 01 00 00 BG 12 470 811.58 EUR

CON 05 02 00 00 BG 55 377 500.00 EUR

CON 07 01 00 00 BG 6 352 890.40 EUR

CON 08 01 00 00 BG 165 432 692.48 EUR

CON 09 01 00 00 BG 10 673 668.89 EUR

CON 09 03 00 00 BG 85 000 000.00 EUR

CON 64 02 00 00 BG 28 772 500.00 EUR

CON 81 01 00 00 BG 15 207 166.95 EUR

CON 85 01 00 00 BG 10 275 700.08 EUR

CON 86 01 00 00 BG 8 965 076.97 EUR

 
 

2.1.4 Предоставяна помощ 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 специфичните целеви групи, сектори или райони. 

По-долу е представена информация за обявени процедури, приложими за определени целеви 

групи. 
4
 

 

2.1.4.1 Стартиращи иновативни предприятия 

Микро, малки и средни иновативни предприятия, регистрирани по съответния ред не по-рано от 

три години преди датата на кандидатстване по съответната процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ. През 2011 г. отворени за кандидатстване са следните процедури:  

Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните 

дейности” 

 BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за 

внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”; 

 BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”, обявена за 

обществено обсъждане през 2010 г. 

 

2.1.4.2 Микро, малки и средни предприятия 

Микро, малки и средни предприятия, по смисъла на Закона за малките и средните предприятия., 

включително специцализирани предприятия на хора с увреждания.  

През 2011 г., освен посочените по-горе две процедури за стартиращи иновативни предприятия, 

отворени за кандидатстване от малки и средни предприятия са следните процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ:  

Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните 

дейности” 

 BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 

трансфер” 

 BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове” 

                                                           
4
 Информация за предоставяната подкрепа по отделните процедури е включена само за новаобявените през 2011 г. 

процедури, тъй като за другите отворени за кандидатствеане през 2011 г. тази информация е включена в Годишния 

доклад за 2010 г. и с оглед избягване на повторение тази информация не е включена отново в настоящия доклад. 
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 BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и 

предоставяне на иновативни услуги” 

 BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 

предприятия” 

Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на 

благоприятна бизнес среда” на ОП „Конкурентоспособност” 

 BG161PO003-2.1.10 “Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания”;  

 BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”;  

 BG161PO003-2.1.12 "Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за 

управление в предприятията"; 

 BG161PO003-2.1.13 - "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"; 

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

 

2.1.4.3 Големи предприятия 

Предприятия, притежаващи потенциал за развитие, които не покриват изискванията за микро-, 

малки и средни предприятия съгласно чл. 3 и 4 от Закона за МСП. През 2011 г. отворени за 

кандидатстване от големи предприятия са следните процедури: 

По Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните 

дейности”: 

 BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 

трансфер”; 

  BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”; 

 BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и 

предоставяне на иновативни услуги”; 

 BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 

предприятия”. 

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

благоприятна бизнес среда”: 

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

 BG161PO003-2.1.10  „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания”; 

 BG161PO003-2.1.12 "Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за 

управление в предприятията"; 

 BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”. 

 

2.1.4.4 Партньорски обединения 

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, юридически лица или еднолични търговци, 

регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, общини и/или областни 

администрации. Помощ на тези предприятия се предоставя по следните процедури: 

По Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните 

дейности”: 

 BG161PO003-1.2.01 “Подкрепа за създаване на технологични паркове”; 

 BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 

трансфер”;  

 BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”.  

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

благоприятна бизнес среда”  

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

  

2.1.4.5 Други организации – Клъстери  

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

благоприятна бизнес среда” 

 BG161PO003-2.4.01 “Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.  

 

2.1.4.6 Предоставена подкрепа по целеви групи по Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за 
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развитие на предприятията” 

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. Допустими са МСП от всички сектори с 

изключение на тези, попадащи в чл. 1, пар. 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.   

Фондът за рисков капитал /Risk Capital Fund(s)/ 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) 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, пазарно разрастване 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.  

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)/, могат да бъдат и средно големи предприятия (Midcaps) с 

персонал до 3 000 лица и приходи (годишен оборот и годишен баланс) под прага за средни 

предприятия.  

 
2.1.4.7 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); Изпълнителна агенция "Българска служба за 

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

 

2.1.4.8 Предоставена подкрепа по процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по приоритетна ос 5 "Техническа помощ"  

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.  
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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 на 

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

През 2011 г. възстановеното публично участие е в размер на 124 909,39 лв., както следва:  

 възстановено публично участие по Приоритетна ос 1 -    8 920,38 лв.; 

 възстановено публично участие по Приоритетна ос 2 -    5 000,00 лв; 

 възстановено публично участие по Приоритетна ос 5 - 110 989,01 лв.  

 

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 изпълнението на целите, посочени в член 9, 

параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. 

 

2.1.6.1 Обявени през 2011 г. процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   

През 2011 г. са обявени седем процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

четири от които в изпълнение на ИГРП на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика― за 2011 г., а другите три в изпълнение на ИГРП за 2010 г., когато са били обявени за 

обществено обсъждане. Общата стойност на обявените през 2011 г. процедури за БФП е 190 млн. евро.  

През 2011 г. е обявена една покана за заявяване на интерес за избиране на финансови посредници по 

Приоритетна ос 3 на ОПК.  

От обявените през 2011 г. седем процедури, 4 са обявени с няколко крайни срока за 

кандидатстване (процедурите по Приоритетна ос 1), а 3 са обявени само с по един краен срок за 

кандидатстване (процедурите по Приоритетна ос 2). Три процедури са обявени с предварителен подбор на 

проекти (BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия‖; BG161PO003-

1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер‖; BG161PO003-

1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове‖). Пет процедури са 

обявени на конкурентен подбор, а другите две - като процедури, покриващи определени изисквания за 

качество (BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия‖; BG161PO003-

1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия‖). 

Всички обявени през 2011 г. процедури за предоставяне на БФП преди това са били публикувани 

за обществено обсъждане.  

Обявени процедури за предоставяне на БФП през 2011 г. по Приоритетна ос 1 „Развитие на 

икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”: 

 BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 

предприятия‖. Процедурата е обявена на 09.11.2011 г. с крайни срокове за набиране на проектни 

предложения по 3 сесии, както следва: 08.02.2012 г.;  09.04.2012 г.; 08.06.2012 г.  

В допълнение през 2011 г. са отворени за кандидатстване и следните три процедури, 

планирани за обявяване в ИГРП за 2010 г. и публикувани за обществено обсъждане през 2010 г.: 

 BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия‖, обявена на 

06.01.2011 г. с крайни срокове за кандидатстване по пет сесии, както следва: 9 март 2011 г.; 10 май 2011 

г.; 12 юли 2011 г.; 13 септември 2011 г.; 15 ноември 2011 г.; 

 BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 

трансфер, обявена на 13.01.2011 г. с крайни срокове за набиране на проектни предложения по 5 сесии, 

както следва:  16 март 2011 г.; 18 май 2011 г.; 20 юли 2011 г.; 21 септември 2011 г.; 23 ноември 2011 г.; 

 BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове‖, 

обявена на 10.01.2011 г. с крайни срокове за набиране на проектни предложения по 5 сесии, както следва: 

14 март 2011 г.; 16 май 2011 г.; 18 юли 2011 г.; 19 септември 2011 г.; 21 ноември 2011 г. 

Обявени процедури за предоставяне на БФП през 2011 г. по Приоритетна ос 2 „Повишаване 

ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”: 

 BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за 

управление в предприятията‖, обявена на 29.06.2011 г. с краен срок за кандидатстване 28.09.2011 г.;  
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 BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия‖, обявена на 

19.09.2011 г. с краен срок за кандидатстване 20.12.2011 г.;  

 BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия‖, обявена на 17.11.2011 г. с краен срок за 

кандидатстване 15.02.2012 г.  

С Решение № РД-16-924/19.08.2011 г. на Ръководителя на УО, поради липсата на интерес от 

страна на потенциалните кандидати, е прекратено набирането на проектни предложения по процедура 

BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове‖. 

Обявени през 2011 г. покани за заявяване на интерес по Приоритетна ос 3 „Финансови 

ресурси за развитие на предприятията” 
В рамките на Инициативата JERЕMIE по Приоритетна ос 3 на Оперативна програма 

„Конкурентоспособност‖ е обявена покана за заявяване на интерес № JER-009/5 за избиране на финансови 

посредници, които да получат средства от Холдинговия фонд в рамките на Инициативата JEREMIE в 

България за Инструмент за промотиране на предприемачеството и предоставяне на първоначално 

финансиране. 

 

2.1.6.2 Актуализиране на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2011 г. и процедури 

от ИГРП за 2011 г., които не са обявени. 
Вследствие на инициираната през юли 2011 г. писмена процедура за неприсъствено вземане на 

решения от КН на ОПК с цел актуализиране на ИГРП за 2011 г., същата е одобрена и публикувана. По-

долу са представени измененията, които са направени в актуализираната Индикативната годишна работна 

програма за 2011 г., както и е представена информация за процедурите, предвидени са бъдат обявени през 

2011 г., но които са отложени за 2012 г. или за които е решено да не се обявяват.   

 Обявяването на процедура “Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на 

българските предприятия” е изместено за трето тримесечие на 2011 г., поради необходимост от 

подобряване на условията за кандидатстване за потенциалните бенефициенти, включително по отношение 

на приложимите режими за държавна помощ. След извършване на посочените промени процедурата е 

обявена за обществено обсъждане на 10.10.2011 г., а на 9.11.2011 г. официално е отворена за 

кандидатстване; 

 По процедура „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в 

България” на 6.12.2011 г. е обявена за обществено обсъждане разработената за електронно 

кандидатстване документация. Предвижда се тя да бъде официално обявена през 2012 г. след 

приключване на процедурата на нотифициране пред Европейската комисия; 

 Обявяването на процедура „Изграждане на технологични паркове” е изместено за четвърто 

тримесечие на 2011 г. Впоследствие са предприети действия за изменение в текста на ОПК и в тази връзка 

обявяването на процедурата за създаване на научно-технологичен парк е отложено за 2012 г.; 

 Процедура „Иновационна мрежа – БГ”, планирана да бъде обявена през трето тримесечие, е 

изключена от ИГРП за 2011 г., поради промяна в обстоятелствата и съображения за дублиране с други 

програми; 

 Обявяването на процедура „Технологична модернизация в малките и средните предприятия” 

да бъде изтеглено от четвърто на трето тримесечие на 2011 г., поради големия интерес към процедурата; 

 Процедура „Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията”, планирана за 

второ тримесечие на 2011 г. отпада от ИГРП за 2011 г. и е включена в ИГРП за 2012 г.;  

 Процедура „Въвеждане на възобновяеми енергийни източници в предприятията”, планирана 

за обявяване през второ тримесечие на 2011 г., е заменена от процедура „Инвестиции в зелена 

индустрия”;  

 Процедура „Създаване на регионални бизнес инкубатори”, планирана да бъде обявена през 

четвъртото тримесечие на 2011 г, отпада от ИГРП за 2011 г. Решено е, след сключването на договори с 

избраните кандидати по предходната процедура за бизнес инкубатори, да се прецени целесъобразността 

от обявяване на нова процедура; 

 Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 

„Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” да бъде обявена само 

за Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Поради забавяне в усвояването 

на средствата от другите институционални бенефициенти по предходните процедури е взето решение за 

обявяване на процедура само по отношение на ДАМТН, чийто договор за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ е прекратен във връзка с предстоящото трансформиране на Агенцията. 

Процедурата впоследствие е обявена през февруари 2012 г. 

В рамките на Комитета за наблюдение на ОПК, състоял се през месец декември е одобрена ИГРП 

за 2012 г, която съдържа две процедури за предоставяне на БФП – „Енергийна ефективност и зелена 
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икономика‖ и „Създаване и развитие на регионални бизнес-инкубатори‖. 

 

2.1.6.3 Приложими режими на държавни помощи по процедурите за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ на оперативната програма, обявени през 2011 г.  

От обявените общо седем процедури за подбор на проекти през 2011 г., по пет се прилагат 

едновременно, съответно за различни дейности, Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията за регионална 

инвестиционна помощ и Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията за режим на държавна помощ „de 

minimis‖ (минимална помощ). Най-общо казано по тези процедури разходите за дълготрайни активи и 

научноизследователска и развойна дейност и иновации  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 другите две процедури за подбор на проекти, обявени 

през 2011 г., за държавните помощи се прилага само Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията за режим 

на държавна помощ „de minimis‖ (минимална помощ).  

Следните процедури съдържат схеми за регионална инвестиционна помощ, попадащи 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: BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на 

българските предприятия‖(номер на помощта в ЕК - SA.33901).  

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

технологичен трансфер‖( номер на помощта в ЕК - SA.32303).  

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

центрове‖( номер на помощта в ЕК - SA.32287).  

 Процедура: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия‖ 

(номер на помощта в ЕК - SA.33710).   

 Процедура: BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия‖(номер на помощта в ЕК - 

SA.33990).  

Следните процедури и инстументи представляват схеми за минимална помощ в 

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

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

 Процедура: BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на 

системи за управление в предприятията‖.  

 Инструмент за промотиране на предприемачеството и предоставяне на първоначално 

финансиране. 

 
2.1.6.4 Информация за предложени през 2011 г. промени в Оперативната програма 

1. На 13.01.2011 г. УО изпрати до Европейската комисия предложение за промяна в 

Оперативната програма, касаещо разширяване обхвата на допустимите бенефициенти 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‖. Промените са одобрени от Европейската комисия на 

25.07.2011 г. 

2. На 13.12.2011 г. в рамките на деветото редовно заседание на КН на ОПК са одобрени 

промени в Оперативната програма, които включват:.  

 Разширяване на обхвата и увеличаване на ресурса на инструментите за финансов инженеринг в 

рамките на Приоритетна ос 3, област на въздействие 3.1 „Подобряване на достъпа до финансиране на 

микро-, малки и средни предприятия чрез използване на инструментите на финансовия инженеринг‖ чрез 

добаване на нова индикативна операция 3.1.4 „Подкрепа за инструменти за поделяне на риска―. Целта на 

промяната е подобряване на достъпа до финансиране на МСП; 

 Разширяване на обхвата и увеличаване на ресурса на област на въздействие 2.3. „Въвеждане на 

енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници‖ чрез включването 

на нова индикативна операция 2.3.2 „Подобряване на енергийната инфраструктура‖ с цел предвиждане на 

възможност за изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия в рамките на ОПК. За 

реализиране на новата индикативна операция 2.3.2 е предложено увеличаване на бюджета със 32 162 220 

евро на област на въздействие 2.3. „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на 

възобновяеми енергийни източници‖; 

 Промяна в допустимите бенефициенти по индикативна операция 1.2.1. „Създаване на нова и 

укрепване на съществуваща про-иновативна инфраструктура‖, област на въздействие 1.2. „Подобряване 
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на про-иновативната инфраструктура‖; 

 Допускане на възможност в рамките на Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на 

знанието и иновационните дейности‖ да се финансират иновации, които не са разработени от 

кандидатите; 

 Обединяване на индикативни операции 2.3.1. ‖Въвеждане на енергоспестяващи технологии в 

предприятията‖ и 2.3.2. „Въвеждане на възобновяеми енергийни източници‖ в една индикативна операция 

2.3.1. ‖Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията и подкрепа за инвестиции в зелена 

индустрия‖; 

 Област на въздействие 3.2. „Подкрепа за създаване или разширяване на дейността на мрежи от 

бизнес ангели в България‖ да бъде преформулирана на „Подкрепа за инициативи, свързани с дейността на 

Фонда за промотиране на предприемачеството‖, създаден в рамките на индикативна операция 3.1.3. 

„Подкрепа за рисково инвестиране основно в МСП‖; 

   Актуализиране на индикаторите и категориите разходи по ОП „Конкурентоспособност‖. 

УО на ОПК очаква утвърждаването на промените в ОП „Конкурентоспособност‖ да доведе до 

подобряване на изпълнението на програмата в полза на българските предприятия и да повиши 

ефективността в усвояването на националните и европейски средства. 

 

2.1.6.5  Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по които през 2011 г.  е 

провеждана оценка на постъпилите по тях проектни предложения: 

Приоритетна ос 1:  

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

иновативни предприятия‖; 

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

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

 Процедура: BG161PO003-1.1.04 „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: BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за 

технологичен трансфер‖; 

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

центрове‖. 

Приоритетна ос 2:  

 Процедура: BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти‖;  

 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: BG161PO003-2.1.12 „Покриване на междунардно признати стандарти и въвеждане на 

системи за управление в предприятията‖; 

 Процедура: BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори‖; 

 Процедура: BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България‖. 

 

2.1.6.6  Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по които през 2011 г. са 

подписани договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

Приоритетна ос 1:  

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

иновативни предприятия‖; 

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

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

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

процеси и предоставяне на иновативни услуги‖. 

Приоритетна ос 2:  

 Процедура: BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти‖;  

 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: BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори‖; 

 Процедура: BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъсерите в България‖. 

2.1.6.7 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” 
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По отношение на Приоритетна ос 1:  

При спазване на правилото „80 % за малки и средни предприятия към 20% за големи предприятия, от 

общия бюджет на Приоритетна ос 1 на ОП „Конкурентоспособност‖‖, който е в размер на 246 500 000 евро, 

за малки и средни предприятия са предназначени 197 200 000 евро, а за големи предприятия – 49 300 000 

евро. Междинното звено е следило за спазване на посоченото съотношение, както следва: 

С договорената през 2011 г. безвъзмездна финансова помощ за малки и средни предприятия по 

Приоритетна ос 1 (по процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на 

стартиращи иновативни предприятия‖, по процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи 

иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси 

и услуги‖ и по процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни 

продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги‖) в размер на  23 962 280.31лева (12 251 

907.31евро) общата стойност на договорената до момента помощ за малки и средни предприятия, без 

сумата на прекратените договори, възлиза на 29 702 787.78 лева (15 187 027.19 евро). Така от 

предвидените по Приоритетната ос средства за тези предприятия остава сума в размер на 182 012 

972.81евро. 

Договорената през 2011 г. безвъзмездна финансова помощ за големи предприятия по Приоритетна 

ос 1 (по процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, 

процеси и предоставяне на иновативни услуги‖) е в размер на 14 116 719.12 лева (7 217 874.59 евро). С тях 

стойността на общо договорената помощ по приоритената ос за тези предприятия, без сумата на 

прекратените договори,  възлиза на 21 378 439.34 лева (10 930 790.13евро), т.е. от предвидените по 

Приоритетната ос средства за големи предприятия остават 38 369 209.87евро. 

По отношение на Приоритетна ос 2: 

При спазване на правилото „80 % за малки и средни предприятия към 20 % за големи предприятия‖, 

от общия бюджет на Приоритетна ос 2 на ОП „Конкурентоспособност‖, който е в размер на 593 837 780 евро, 

за малки и средни предприятия са предназначени 475 070 224 евро, а за големи предприятия – 118 767 556 

евро. Междинното звено е следило за спазване на посоченото съотношение, както следва: 

С договорената през 2011 г. безвъзмездна финансова помощ за малки и средни предприятия по 

Приоритетна ос 2 (по процедура BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия‖, процедура BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти‖, 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‖ и процедура BG161PO003-

2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България‖) в размер на  202 591 081.07лева (103 584 

763.82евро) общата стойност на договорената до момента помощ за малки и средни предприятия, без сумата 

на прекратените договори, възлиза на 273 837 821.13 лева (140 013 202.34евро). Така от предвидените по 

Приоритетната ос средства за тези предприятия остава сума в размер на 335 057 021.66евро. 

Договорената през 2011 г. безвъзмездна финансова помощ за големи предприятия по Приоритетна 

ос 2 (по процедура BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия‖, процедура 

BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти‖ и процедура BG161PO003-2.1.10 

„Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания‖) е в размер на 59 350 970.64 лева (30 346 

134.90евро). С тях стойността на общо договорената помощ по приоритената ос за тези предприятия, без 

сумата на прекратените договори,  възлиза на 132 670 668.82 лева (67 834 476.33евро), т.е. от 

предвидените по Приоритетната ос средства за големи предприятия остават 50 933 079.67 евро. 

 

2.1.6.8 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‖ 22

 стартиращи български предприятия получиха интегрирана подкрепа 

сключвайки договори за безвъзмездна финансова помощ имащи за цел реализацията на проекти свързани  

с разработване на иновативни продукти и процеси, съобразно техните конкретни  нужди.  

                                                           
 Представената в тази част информация е за брой сключени договори по описаните процедури към 31.12.2011 
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По процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез 

подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги" са подписани 4 договора, по които се 

предоставя безвъзмездна финансова помощ на стартиращи иновативни предприятия за изпълняваните от 

тях проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и 

услуги с висока добавена стойност.  

По процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни 

продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги" са подписани 22 договора с предприятия, които 

имат капацитета да внедрят в производството иновативни продукти, процеси или услуги – собствена 

разработка, както и да осигурят тяхната успешна пазарна реализация. 

В рамките на обявената през 2011 г. процедура: BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от 

стартиращи предприятия― се насърчава развитието на стартиращите предприятия с висок иновативен 

потенциал, като им се предоставя подкрепа в етапа на разработване на иновативни продукти, процеси и 

услуги с потенциал за последващо внедряване в икономиката. 

Пряко насочени към развитието на националната про-иновативна инфраструктура са също и 

обявените през 2011 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". С двете процедури се насърчава трансфера на ново знание и технологии от 

научно-изследователските организации към предприятията с оглед подкрепа на тяхното 

конкурентоспособност и устойчиво развитие в дългосрочен план, като  се стимулира комерсиализирането 

на резултатите от научните изследвания.  

С обявяването през 2011 г. на процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за 

научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия‖ се стимулира реализирането 

на успешни научноизследователски и развойни проекти с цел създаване на нови или усъвършенстване на 

съществуващи иновативни продукти, процеси и услуги, които са насочени към засилване на 

икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното развитие на 

предприятията. 

През 2011 г. са предприети действия по подготовката на широкомащабна инициатива, която ще 

бъде реализирана в рамките на Приоритетна ос 1, а именно: създаването на първия научно-технологичен 

парк в България. В рамките на деветото редовно заседание на КН са одобрени Критерии за избор на 

операции по процедура на директно предоставяне „Създаване на научно-технологичен парк”. Той ще 

бъде ситуиран в София и за неговото изграждане е предвиден бюджет от 50 млн. евро. Предвижда се това 

да бъде водещ проект на световно ниво, който да стимулира технологичния трансфер и 

конкурентоспособност като създаде подходяща платформа за коопериране между наука и индустрия. 

Целта на технологичния парк е да се превърне в център на върхови постижения, който да привлича 

световноизвестни и български изследователи и да служи като модел за създаването на още технологични 

паркове в България. Чрез неговото реализиране ще се фокусират финансови, научни и бизнес ресурси към 

области с висок потенциал за растеж, като по този начин ще се подпомогне развитието на иновационната 

среда в България. София Тех Парк ще е полуспециализиран като ще бъде насочен приоритетно в две 

направления: ИКТ и науки за живота и ще подкрепя реализирането на иновации с подчертана пазарна 

приложимост. Научно-технологичния парк ще допринесе за идентифициране, привличане и насърчаване 

на иновативни идеи и проекти, които да водят до комерсиализирането на иновативни продукти, процеси и 

услуги и по този начин ще се стимулира развитието на икономиката в сектори с висока добавена 

стойност. 

В допълнение, процедурите 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 BG161РО003-2.1.11 "Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия" общо 115 български предприятия получиха подкрепа за разширяване на дейността си чрез 

технологично обновление, подобряване на управлението, въвеждане на нови продукти, услуги и процеси. 

По този начин се подкрепят иновации на ниво предприятие. Единият от  показателите за оценка на 

проектите е "Иновативност на въвеждания продукт/услуга". В случай че кандидатът претендира 

„иновативност‖ (съгласно приложеното по процедурата определение) на внедряван по проекта 

процес/продукт, прилага в потвърждение за това документ от компетентна организация. 

Инструмент за увеличаване на производителността, по-ефективното използване на наличните 

ресурси, генериране на повече работни места, навлизане на нови пазари и създаване на продукти и услуги 

с висока добавена стойност е и осигурената безвъзмездна финансова помощ за 7 кандидата по процедура 

BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България". 

По процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори" и с 

цел да се повиши капацитета на бизнес инкубаторите, за да предоставят услуги с висока добавена 

стойност за устойчивото и конкурентоспособно развитие на предприятията в отделните региони на 
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страната бяха одобрени за финансиране 18 проектни предложения.  

Открита за кандидатстване бе и процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия‖, 

посредством която големите предприятия се подпомагат в усилията им да преодолеят негативното 

влияние, което оказват  върху околната среда. Процедурата насърчава изпълнението на проекти, пряко 

свързани с производство на продукти, подлежащи на рециклиране, когато станат отпадъци, по-ефективно 

използване на отпадъчните продукти и намаляване на енергоемкостта, като ключов фактор за повишаване 

на конкурентоспособността и устойчиво развитие на големите предприятия в страната. 

Общата цел на Оперативна програма ―Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика‖ 2007- 2013 г. за развитие на динамична икономика, конкурентноспособна на европейския и 

световен пазар е пряко свързана с изпълнението на целите, заложени в чл. 9 ал. 3 от Глава IV „Принципи на 

помощта‖ на Регламент на (ЕО) 1083/2006, отнасящ се до насърчаване на конкурентоспособността, създаване 

на нови работни места и постигане на целите на Интегрираните насоки за растеж и работни места. Те са 

основополагащи в изпълнението, както на Приоритетна ос 1: ―Развитие на икономика базирана на знанието и 

иновационните дейности‖, така и на Приоритетна ос 2 ―Повишаване ефективността на предприятията и 

развитие на благоприятна бизнес среда‖. 

Интервенциите и по Приоритетни оси 1 и 2, свързани с осигуряване на иновационна подкрепа за 

развитие на конкурентоспособни предприятия и подобряване на бизнес средата водят до повишаване на 

конкурентоспособността на българската икономика в контекста на европейската и световна икономика, 

създаване на нови работни места и стимулиране на икономическия растеж. 

 

2.1.6.9 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 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 при тяхното оценяване и изпълнение. На етап 

подаване на проектното предложение всеки кандидат посочва в представения от него формуляр за 

кандидатстване начина, по който ще бъдат спазени тези принципи, за което съобразно утвърдената 

методология при оценката получава съответния брой точки. Отчитането на постигнатите резултати се 

отразява последствие във всеки представен от бенефициента междинен и/или финален отчет.  

Равнопоставеността между мъжете и жените и недискриминацията са принципи, спазени при 

обявяването на процедурите за подбор на проекти през 2011 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. 

Комитетът за наблюдение на оперативната програма от своя страна също следи спазването на 

принципа, а индикаторите на оперативната програма, където е приложимо, отчитат равнопоставеността на 

половете. 

Допълнително по процедура BG161PO003-2.1.10 "Подкрепа за предприятия и кооперации на хора 

с увреждания" 22 специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания са получили БФП, за 

да инвестират в съвременни технологии и оборудване и да ползват професионални съвети и консултации, 

свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги, като по този начин повишават ефективността 

си. 
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Към 31.12.2011 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,  по които Междинното звено е извършило 

окончателно плащание  е 756 работни места /от тях 318 жени и 438 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 ОПК.  

Принципът на партньорство е един от ключовите елементи в процеса на изпълнение на целите и 

приоритетите на Оперативна програма ―Развитие на конкурентоспособността на българската икономика‖ 

2007-2013 г. Той е водещ в процеса на програмиране, подготовка, финансиране, наблюдение и оценка на 

оперативната програма.  

 

2.1.6.10 Установени процедури и постигнати резултати при разрешаване на обжалване от страна на 

бенефициентите 

В Наръчника по ОП „Конкурентоспособност― подробно е разписана процедурата и редът, по който 

се разглеждат постъпили жалби и възражения от кандидати/бенефициенти по процедури за предоставяне 

на везвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика‖ 2007-2013 г. 

С изменение на ПМС №121 за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по оперативните програми,съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на 

Европейския съюз (Обн., ДВ, бр. 45 от 8.06.2007 г., в сила от 8.06.2007 г., изм. и доп., бр. 38 от 11.04.2008 

г., бр. 61 от 8.07.2008 г., бр. 81 от 16.09.2008 г., изм., бр. 95 от 4.11.2008 г., доп., бр. 7 от 27.01.2009 г., изм. 

и доп., бр. 16 от 27.02.2009 г., в сила от 27.02.2009 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., 

изм. и доп., бр. 31 от 23.04.2010 г., в сила от 23.04.2010 г., бр. 44 от 11.06.2010 г., изм., бр. 90 от 16.11.2010 

г., в сила от 16.11.2010 г., бр. 95 от 3.12.2010 г., изм. и доп., бр. 34 от 29.04.2011 г., посл. изм., бр. 54 от 

15.07.2011 г.), съгл. чл. 24 ал. 6 на което, кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за 

отхвърляне от оценителната комисия /на етап административно съответствие и допустимост/, могат да 

подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред ръководителя на ДО в срок 

до 5 работни дни от деня, следващ датата на публикуване на списъка по ал. 5.  Ръководителят на ДО 

определя с акт лица, които да извършват проверка за основателността на получените по реда на ал. 6 

възражения. В проверката не могат да участват лица, които са включени в състава на оценителната 

комисия, извършила първоначалната оценка на проектните предложения.  

След влизане в сила на изменението, постъпилите жалби по съответните процедури са 

разглеждани съгласно приетите промени в постановлението. 

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 Глава 18 „Нередности‖ от наръчник на МЗ. 

През 2011 са заведени 9 дела от компетентния административен съд, с които се оспорва 

законосъобразността на решенията. Към днешна дата са постановени решения на първа инстанция по 8 от 

висящите производства, с които съдът констатира, че жалбите са неоснователни. Жалбоподателите са 

обжалвали решенията пред горестоящата съдебна инстанция, като към днешна дата няма издадено 

окончателно съдебно решение по тях. За останалото едно производство все още не е налице произнасяне 

на съда по допустимостта и основателността на жалбите. 

Решението на Ръководителя на ДО за предоставяне на БФП по същество представлява 

административен акт, който влиза в сила от момента на неговото издаване и подлежи на обжалване по 

реда, описан в АПК. В конкретния случай по отношение на обявените към края на отчетния период 

процедури за предоставяне на БФП, по които ИАНМСП е Договарящ орган, са подадени жалби пред 

съответните съдебни органи, касаещи издадени от Ръководителя на ДО решения за предоставяне на БФП.  

Процедура 2007BG161РО003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи 

иновативни предприятия” 

По процедурата са постъпили общо 14 възражения, от които девет са свързани с изпълнението на 

сключени договори за предоставяне на БФП, а останалите 5 бр. са от кандидати за безвъзмездна 

финансова помощ и са свързани с оценителния процес. 

През отчетния период са подадени 85 отчета (65 междинни и 20 финални), въз основа на което 

процентът на подадени е възражения спрямо броя на подадените отчети е 10.7 %. 

В същия период от Оценителната комисия по процедурата са разгледани проектните предложения 

на 173 бр. кандидати за БФП, въз основа на което процентът на подадени жалби спрямо броя разгледани 

проекти е около 3%.  

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

Процедура BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти” 
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По процедурата са постъпили общо 4 жалби, свързани с неверифицирани разходи при изпълнение 

на договори за БФП. Жалбите са разгледани от страна на МЗ, като са изготвени и изпратени отговори до 

подателите. 

През отчетния период са подадени 20 финални отчета, въз основа на което процентът на подадени е 

възражения спрямо броя на подадените отчети е 20 %. 

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

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

Всички посочени жалби са разгледани от страна на МЗ, като са изготвени и изпратени отговори до 

подателите. 

 През отчетния период са подадени 54 финални отчета, въз основа на което процентът на подадени 

е възражения спрямо броя на подадените отчети е 9.2 %. 

Една от жалбите е свързана със забавено плащане, а останалите четири са за неверифициране на 

разходи по отчетите. 

Процедура BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия” 

По процедурата е постъпила една жалба,  която се отнася до неверифициране на разход при 

изпълнение на договор за БФП. 

Жалбата е разгледана от страна на Междинното звено, и е изготвен и изпратен отговор до 

подателя.  

През отчетния период са подадени 25 финални отчета, въз основа на което процентът на подадени 

е възражения спрямо броя на подадените отчети е 4 %. 

Процедура BG161PO003-2.1.06 "Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия" 
По процедурата са постъпили общо 67 броя жалби, от които девет са при изпълнение на договори 

за безвъзмездна финансова помощ, а останалите петдесет и осем са на етап кандидатстване. Всички жалби 

са разгледани по реда и жалбоподателите са уведомени за резултатите от проверката. 

От Оценителната комисия по процедурата са разгледани проектните предложения на 596 

кандидата за БФП, въз основа на което постъпилите жалби представляват 9.7 % от оценените проекти. 

 В същия период са постъпили 11 междинни и финални отчета, във връзка с които няма подадени 

възражения относно неверифициране на разходи. 

Посочените 9 възражения са свързани с проведени от бенефициентите процедури за избор на 

изпълнител по реда на ПМС № 55/2007 г.   

Процедура BG161PO003-2.1.07 "Технологична модернизация в големи предприятия" 
По процедурата са постъпили общо 17 жалби, от които 16 са на етап кандидастване, а една при 

изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ. Всички жалби са разгледани по реда и 

жалбоподателите са уведомени за резултатите от проверката. 

Оценителната комисия е разгледала проектните предложения на 113 кандидата за безвъзмездна 

помощ, въз основа на което процентът подадени жалби спрямо общия брой е 14%. 

Възражението при изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ е във връзка с 

проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 55/2007 г. 

Процедура BG161PO003-2.1.08 "Покриване на международно признати стандарти" 
По процедурата са постъпили общо 55 жалби, като 53 от тях на етап кандидастване. Всички жалби 

са разгледани по реда и жалбоподателите са уведомени за резултатите от проверката. 

Общият брой на разгледаните от Оценителната комисия проектни предложения на кандидати за 

безвъзмездна помощ е 634 бр., въз основа на което процентът на жалбите спрямо броя разгледани проекти 

е 8.7 % 

Двете възражения при изпълнение на договорите са във връзка с проведени процидури за избор на 

изпълнител по реда на ПМС № 55/2007 г.  

Процедура BG161PO003-2.1.11 "Технологична модернизация в малки и средни 

предприятия" 

По процедурата са постъпили общо 2 жалби, които са на етап кандидатстване. Жалбите са 

разгледани по реда, а жалбоподателите са уведомени за резултатите от проверката. 

Общият брой на разгледаните от Оценителната комисия проектни предложения на кандидати за 

безвъзмездна помощ е 189 бр., въз основа на което процентът на жалбите спрямо броя разгледани проекти 

е под 1 %. 

Процедура BG161PO003-2.1.12 "Покриване на международно признати стандарти и 

въвеждане на системи за управление в предприятията" 

По процедурата е постъпила една жалба, която е разгледана по реда и бенефициента е уведомен за 

резултата от проверката. 

 

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=13&id=21
http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=13&id=21
http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=13&id=27
http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=13&id=23
http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=12&id=48
http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=12&id=48
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2.1.6.11 Установени процедури и постигнати резултати при разрешаване на констатирани случаи на 

нередности и такива при сключване на договори с подизпълнители, «свързани лица» по смисъла на 

§ 1 на Допълнителните разпоредби  от Търговския закон 

 Поддържане на Регистър на получените сигнали за нередности и измами. В регистъра в срок от 2 

дни се регистрират всички постъпили сигнали. 

 За всеки отделен сигнал по приоритетни оси 1 и 2 се уведомява УО в 10 дневен срок след 

регистриране на сигнала в регистъра. Един път месечно до десето число МЗ изпраща извлечение на 

регистъра в Управляващия орган. МЗ докладва чрез  УО на дирекция АФКОС към МВР всички случаи на 

регистрирани нередности в МЗ в сроковете, установени в Глава 18 „Администриране на нередности‖ от 

наръчника по ОП „Конкурентосособност‖.  

 Служителите по нередности в МЗ стартират проверка по всеки един от регистрираните сигнали. 

Проверката приключва с доклад на служителя по нередностите до Ръководителя на МЗ. Приключването 

на проверките по сигналите се извършва в срок до 45 дни. В определени случаи този срок може да бъде 

продължен. 

 В случай на установена нередност, сигналът се прекратява и се стартира процедура за 

регистриране на нередност. Регистрирането на нередностите в МЗ се извършва след предоставяне от УО 

на Национален идентификационен номер на нередността. 

 Случаите на нарушения, които се отнасят до проекти, по които не са осъществени каквито и да са 

плащания на средства по ОП „Конкурентоспособност‖, не се  регистрират като нередности, с изключение 

на случаите на нередности, касаещи измами. 

 Приключването на нередностите се извършва в срок до 45 дни. В определени случаи този срок 

може да бъде продължен.  

 В периода 1.01.2011 – 31.12.2011 г. в Регистъра на получени сигнали за нередности и измами на 

МЗ са регистрирани 41 бр. сигнала за извършени нередности и измами.  

Почти 100 % от сигналите са регистрирани вследствие на контролните функции по проверка на 

междинни и финални технически и финансови отчети на бенефициенти при изпълнение на договори за 

БФП. 

В резултат на извършените проверки от служителите по нередности през 2011 г. са  приключени 

40 бр. от сигналите, регистрирани в Регистър на получени сигнали за нередности и измами. В 

сравнение с 2010 г. броят на регистрираните сигнали е намалял с над 20 %.  

Основната част от сигналите за съмнение за нередности са регистрирани по Процедура 

2007BG161РО003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни 

предприятия”. Естеството на съмненията за нередности е нарушение на чл. 4 „Конфликт на интереси‖ и 

свързаното с тяхното прилагане право на Общността и националното законодателство. 

На второ място са сигналите, свързани с нарушения на процедурите за избор на изпълнител 

съгласно ПМС  № 55/2007 г., при което се налагат финансови корекции на основание чл. 98 от Регламент 

(ЕС)1605/2006 г. на Съвета и ПМС № 134 от 5 юли 2010 г. с което е  приета методология за налагане на 

финансови корекции. 

На трето място са сигналите, свързани с подадени декларации за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 

от ЗМСП. За всички кандидати, отстранени на етап оценка на проектните предложения, по процедури 

BG161PO003-2.1.06 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" и BG161PO003-2.1.08 

"Покриване на международно признати стандарти", на основание подаване на невярна информация в 

декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП и свързаната с това наказателна отговорност по 

чл. 313 от НК, през 2011 г. са подадени сигнали по надлежния ред до съответната прокуратура.     

   В следствие на извършените проверки по сигналите за нередности, са регистрирани една 

нередност при изпълнение на договор по процедура 1.1.1-01 „Подкрепа за създаване и развитие на 

стартиращи иновативни предприятия‖ и една нередност по процедура 2.1.03 „Покриване на 

международно признати стандарти―. Нередностите са с финансово изражение и от Междинното звено са 

предприети своевременно мерки за тяхното възстановяване. 

 По инициатива на УО/МЗ на ОП „Конкурентоспособност‖ бяха извършени  актуализации на 

процедурите за администриране на нередности. Актуализацията се извърши чрез изменение и допълнение 

на вътрешните правила – глава 18 „Нередности―, при утвърждаване на Вариант 8, в сила от 4.01.2011г., 

Вариант 9 – в сила от 27.06.2011г. и Вариант 10 – в сила от 4.11.2011г. на наръчника по ОП 

„Конкурентоспособност―. 

През отчетния период не са констатирани многократно повтарящи се нередности и такива със 

системен характер.   

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=13&id=21
http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=13&id=23
http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=13&id=23
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2.1.7 Отразяване на коментарите на Европейската комисия, получени при одобрение на 

Годишния доклад за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност“ през 2010 г.  

 Ключов индикатор №5 не е идентифициран и не подлежи на отчитане като core indicator, поради 

което липсва в системата SFC 2007, тъй като отчита всички подкрепени по програмата предприятия, т.е. 

както МСП, така и големи предприятия.   

 Забележката относно т. 2.1.4 – Целеви групи е взета предвид и е отразена в съответния раздел.  

 Подробна информация относно подготовката на процедура „Въвеждане на енергоспестяващи 

технологии в предприятията“ се съдържа в т.  2.1.6.2.  

 Процедурите и реда на обжалване са подробно разяснени в т. 2.1.6.10, като в същата точка е 

включена информация и относно процентното съотношение на постъпилите жалби към общия брой 

подадени проектни предложения по процедурата.  

 Жалби и сигнали за нередности е възможно да се подават по всички приоритетни оси на 

програмата, като повече информация за това се съдържа в Раздел 6 от настоящия доклад.  

 Подробна информация за дейностите, включени в Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ се 

съдържа в Раздел 6 от настоящия доклад. 

 

За оперативни програми съфинансирани от ЕСФ: информацията изисквана съгласно член 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. 

Във връзка с цялостното изпълнение на ОП „Конкурентоспособност” и в съответствие с 

разпоредбите, залегнали в общностното и национално законодателство, през отчетния период са 

разработени следните документи: 

1. Насоки за кандидатстване, пакет документи за кандидатстване и оперативни ръководства 

за изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ по следните процедури за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

 BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия", утвърдени със 

Заповед № РД 16-115/03.02.2011 г. на зам. министъра на икономиката, енергетиката и туризма и РУО.  

 BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските 

предприятия‖, утвърдени със Заповед № РД-16-1235/09.11.2011 г. на Ръководителя на УО. 

 BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен 

трансфер", утвърдени със Заповед № РД-16-36/13.01.2011 г. на Ръководителя на УО. 

 BG161PO003-1.2.03 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове", 

утвърдени със Заповед № РД 16-26/10.01.2011 г. на Ръководителя на УО. 

 BG161PO003-2.1.12 "Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи 

за управление в предприятията", утвърдени със Заповед №РД-16-740/29.06.2011 г. на Ръководителя на 

УО. 

 BG161PO003-2.1.13 - "Технологична модернизация в малки и средни предприятия", утвърдени 

със Заповед № РД-16-1017/19.09.2011 г. на Ръководителя на УО. 

 BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия‖. Насоките за кандидатстване, пакетът 

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

1276/17.11.2011 г. на Ръководителя на УО.  

По процедура „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в 

България‖ също са разработени Насоки за кандидатстване и пакет документи за кандидатстване. 

Разработената за електронно кандидатстване документация по процедурата е обявена за обществено 

обсъждане на 6.12.2011 г. 

2. Изменения и допълнения в Насоките за кандидатстване и пакета документи за 

кандидатстване 

През 2011 г. във връзка с настъпили промени в законодателството или допуснати технически 

грешки са изменяни и допълвани Насоките за кандидатстване и пакета документи за кандидатстване по 

следните процедури: 

 Със Заповед № РД-16-35/13.01.2011 г. на Ръководителя на УО се изменя договорът и общите 

условия и приложения към Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за 

развитието на клъстерите в България". 

 Със Заповед № РД-16-331/30.03.2011 г. на Ръководителя на УО се изменят Насоките за 
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кандидатстване по следните 7 процедури:  

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

- BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"; 

- BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за 

внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги"; 

- BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, 

процеси и предоставяне на иновативни услуги"; 

- BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"; 

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

технологичен трансфер"; 

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

центрове". 

Направените изменения в Насоките за кандидатстване имат за цел въвеждането на по-облекчени 

условия за кандидатите относно попълването и декларирането на обстоятелствата в Декларацията за МСП 

и са свързани с промяна в Закона за малките и средните предприятия.  

 Със Заповед № РД-16-490/09.05.2011 г. на Ръководителя на УО се изменят Насоките за 

кандидатстване по следните процедури: BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на 

съществуващи офиси за технологичен трансфер"; BG161PO003-1.2.03 "Създаване на нови и укрепване на 

съществуващи технологични центрове". 

С изменението е приложен подходът, въведен с изменение на Вътрешните правила за работа на 

Оценителната комисия и на екипа по договаряне при процедури за предоставяне на БФП по Оперативна 

програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013. Предвидено е в 

случай, че се установи надвишаване на интензитета и/или на максималния размер на БФП, определен в 

Насоките за кандидатстване по съответната процедура, оценителната комисия да го/ги намалява служебно 

до максимално допустимия интензитет, съответно до максимално допустимия размер на безвъзмездната 

финансова помощ. Със заповедта се отстранява допусната техническа грешка в Приложение Ж, което 

цели избягване на противоречиво тълкуване и неясноти при прилагане на Насоките за кандидатстване, 

както и гарантиране на прилагането на горния подход. 

 Със Заповед № РД-16-1174/01.11.2011 г. на Ръководителя на УО е направено изменение в 

пакета документи и насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична 

модернизация в малки и средни предприятия" във връзка с открита техническа грешка в Приложение Б 

„Бюджет―, където е сгрешен наименованието  на процедурата. 

3. Актуализирани Оперативни ръководства за изпълнение на договори за безвъзмездна 

финансова помощ по процедури за предоставяне на БФП: 

 Със Заповед № РД-16-960/30.08.2011 г. на Ръководителя на УО е утвърдено ново 

актуализирано Оперативно ръководство за изпълнение на договори за БФП по процедура 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" поради настъпило 

изменение в ПМС № 55/12.03.2007 г. 

 На 03.02.2011 г. Управляващият орган публикува Заповед № РД-16-115/03.02.2011 г., с която се 

изменят текстове в Оперативните ръководства по следните процедури: BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за 

предприятия и кооперации на хора с увреждания"; BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в 

малки и средни предприятия"; BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на 

иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"; BG161PO003-1.1.05 „Разработване 

на иновации от стартиращи предприятия"; BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на 

съществуващи технологични центрове". 

 4. Описание на системите за управление и контрол и Процедурния наръчник на Оперативна 

програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.  

  Система за управление и контрол на ОПК, вариант 8, утвърден от зам. министъра на икономиката, 

енергетиката и туризма и РУО със Заповед № РД-16-10 от 04.01.2011 г.; 

  Система за управление и контрол на ОПК, вариант 9, утвърден от зам. министъра на икономиката, 

енергетиката и туризма и РУО със Заповед № РД-16-778 от 11.07.2011 г.; 

  Система за управление и контрол на ОПК, вариант 10, утвърден от зам. министъра на 

икономиката, енергетиката и туризма и РУО със Заповед № РД-16-1207 от 04.11.2011 г.; 

 През отчетния период е разработен единен за Управляващия орган и Междинното звено 

Наръчник по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007-2013 г. – Вариант 8, утвърден със Заповед № РД-16-10/04.01.2011 г., и актуализиран два 

пъти, както следва: вариант 9, утвърден със Заповед № РД-16-778/11.07.2011 г. и вариант 10, утвърден със 
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Заповед № РД-16-1207/04.11.2011 г. на зам. министъра на икономиката, енергетиката и туризма и РУО. 

С оглед постигане на необходимата ефективност и ефикасност в дейността на МЗ във връзка с 

изпълнението на Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност‖, МЗ и УО инициираха 

извършването на промени в правилата и процедурите за работа, насочени към ускоряване на 

изпълнението на операциите и по-пълно постигане на индикаторите и целите, заложени в оперативната 

програма. 

Извършването на промени в процедурния наръчник на Оперативната програма са допълнително 

обосновани от настъпили изменения в нормативната уредба, касаеща реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на ЕС, като например:  

 ПМС № 121/2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския 

съюз. През 2011 г. в ПМС № 121/2007 г. са настъпили изменения, свързани с:  

- възможността след приключване на оценката на административното съответствие и 

допустимостта, отхвърлените кандидати да подават писмени възражения срещу предложението за 

отхвърлянето им, като всяко от възраженията се проверява от лица, определени със заповед на 

Ръководителя на ДО. В проверката не могат да участват лица, включени в състава на оценителната 

комисия, извършила първоначалната оценка на проектните предложения; 

- условията за изменение на Насоките за кандидатстване след публикуването им, при промяна на 

националната политика в съответната област, утвърдена с акт на МС; 

- правомощието на министъра по управление на средствата от ЕС да определя със заповед 

условията и реда за подаване на проектни предложения по електронен път чрез Модула за електронни 

услуги на ИСУН; 

- невъзможността членовете на оценителните комисии да: са в конфликт на интереси с някои от 

кандидатите или партньорите в процедурата; имат интерес от отпускането на БФП по конкретната 

процедура по см. на ЗПУКИ; са свързани лица по см. на § 1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ, като за изброените 

обстоятелства те подписват декларация; 

 ПМС № 236/2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по ОП 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика‖ 2007-2013 г., съфинансирана от ЕФРР. 

Измененията са свързани с: 

- включване в Насоките за кандидатставане изчерпателен списък на конкретно допустимите по 

съответната процедура разходи.; 

- допустимостта на разходите по ОПК, действително платени между 1.01.2007 г. и 31.12.2015 г., в 

случай че отговарят на условията, предвидени в съответните Насоки за кандидатстване/изисквания от 

ПМС № 121/2007 г.; 

- включването като преки допустими разходи на разходи за данъци, дължими при изпълнението на 

проекта. 

 ПМС № 18 от 04.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, 

засягащи финансовите интереси на Европейските общности; 

- при иницииране на проверка от ОЛАФ на определена администрация, съответният член на съвета 

уведомява незабавно за това Дирекция "Координация на борбата с измамите със средства на Европейския 

съюз (АФКОС)" в Министерството на вътрешните работи и министъра по управление на средствата от 

Европейския съюз.  

- всеки член на съвета предоставя писмена информация на Дирекция "Координация на борбата с 

измамите със средства на Европейския съюз (АФКОС)" в Министерството на вътрешните работи и 

министъра по управление на средствата от Европейския съюз за резултатите от проверка от ОЛАФ в 5-

дневен срок от приключване на проверката. 

-  при получаване на доклад или официална информация за резултатите от проверка на ОЛАФ 

съответният член на съвета представя копие от тези документи на Дирекция "Координация на борбата с 

измамите със средства на Европейския съюз (АФКОС)" в Министерството на вътрешните работи и 

министъра по управление на средствата от Европейския съюз в 5-дневен срок от получаването им. 

 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; 

 Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и 

програми, съфинансирани от Европейския съюз, приета с ПМС № 285 от 30.11.2009 г.; 

 Методика за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, 

свързани с изпълнението на Оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти 
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на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 

Европейския фонд за рибарство, приета с ПМС № 134 от 05.07.2010 г. и др. 

 прилагане на методологията при констатиране на нередности и при процедурите по ПМС 55/2007 

г. 

 прилагане на методологията от ДО по ПМС № 121/2007 г., които отговарят за въвеждане и 

прилагане на ефективни системи за установяване случаите на нередности, произтичащи от нарушения на 

разпоредбите на националното и общностното законодателство в областта на обществените поръчки, 

както и на правилата за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти по ДБФП. УО утвърждава 

Писмени правила за налагане на финансови корекции. 

В разработвания процедурния наръчник на МЗ и УО – Вариант 8 са извършени 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 ОПК.   

 Голяма част от контролните листове за извършване на проверки на място, проверка на междинни и/ 

или финални отчети, проверка на искания за плащния, проверка на искания за верифициране на средства и т. 

н. са коригирани с цел прецизиране и обхващане на всички аспекти от проверката, като са включени всички 

необходими нива на контрол, осигуряващи проследимост и увереност за извършената работа. Въведените 

нива на контрол гарантират спазването на процедурите и са в съответствие с критериите, приложими към 

оперативната програма, приложимите правила на Общността и националните правила.  

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.  

 

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. 

Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност‖ превърна в свой основен приоритет 

навременното и максимално усвояване на предвидените по оперативната програма средства и 

въвеждането на мерки за оптимизиране процеса на кандидатстване за БФП и изпълнение на 

финансираните по програмата проекти с цел облекчаване на бенефициентите.  

Предприети са мерки за оптимизиране на структурите и процедурите, намаляване на 

административната тежест и премахване на трудностите пред българските предприятия в процеса на 

подготовка, кандидатстване и изпълнение на финансираните по ОПК проекти.  За период от една година 

срещите, съвместната работа, дискусиите и обмяната на мнения с широк кръг представители на социално-

икономическите партньори и бизнеса бяха основен момент в усилията на УО в посока подкрепата по 

оперативната програма да бъде максимално близка и отговаряща на нуждите на българските предприятия, 

промененото състояние на националната икономика, рецесията и свития пазар. Съвместно са разработени 

редица предложения за промяна в процедурите и нормативната база, които доведоха до облекчаване на 

достъпа до финансиране на бизнеса и повишаване усвояемостта на средствата.  

По-долу е представена обобщена информация за предприетите действия за намаляване и 

опростяване на изискуемите документи при кандидатстване, предприетите действия за улесняване на 

кандидатите по време на процеса на оценката на проектните предложения, както и предприетите действия 

на етап изпълнение на договорите.  

 

2.3.1 Предприети действия за намаляване и опростяване на изискуемите документи при 

кандидатстване по ОПК 

По-голямата част от декларациите се изискват от бенефициентите по ОПК на етап кандидатстване 

по силата на нормативен акт (напр. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4, Декларация за 

държавни/минимални помощи, Декларация по чл. 7 от ПМС №121/2007 г.) като същевременно УО полага 

усилия за намаляване броя на останалите изискуеми документи и опростяване на посочените по-горе като 

задължителни такива. Предприетите действия през 2011 г. в тази посока са, както следва:   

 Налице е нов опростен образец  на Декларацията за определяне на категорията на МСП 

(обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП); 

 По процедурите, по които са допустими всички категории кандидати и няма ограничения в 

предвидения бюджет съобразно категорията кандидат, декларация за МСП да не се изисква; 

 Изготвен е нов опростен образец на Декларацията за държавни помощи; 
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 По новите процедури се предвижда, в случай, че с помощта, за която се кандидатства бъде 

надхвърлен прагът за минимална помощ, исканата помощ служебно да се намалява от оценителната 

комисия до максимално допустимия размер; 

 На етап подаване на проектното предложение да се представят само онези документи, които 

представляват изрично условие за допустимост. Целта е изискването на голяма част от документите да 

става след извършване на оценката на проектните предложения и преди сключване на договора за 

БФП само по отношение на предложените за финансиране проектни предложения. Стремежът е по този 

начин да се даде шанс на повече и по-качествени проекти да преминат през отделните етапи на оценка, а 

не да бъдат отстранявани по формални критерии; 

 Предвижда се да бъде предоставена възможността за електронно кандидатстване. По процедура 

„Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България‖, в публикуваната за 

обществено обсъждане през 2011 г. документация се предвижда проектните предложения да може да 

бъдат подавани и по електронен път, като кандидатите ще могат да избират дали да кандидатстват по 

традиционния ред или електронно. 

 

2.3.2 Предприети действия за улесняване на кандидатите по процедурите по ОПК по време на 

процеса на оценката на проектните предложения 

 В случай на погрешно изчисляване от кандидата на интензитета на безвъзмездна помощ и/или на 

констатирани аритметични грешки и/или несъответствия между суми и проценти, служебно се прилага 

корекция на бюджетите; 

 В случай, че кандидат не е представил някой от придружителните документи, посочени в 

Насоките за кандидатстване или ги е представил, но не са в изискуемата форма, проектното предложение 

не се отхвърля, а същите се изискват допълнително от Оценителната комисия;  

 При изпращане на искания за разяснения и /или допълнителни документи се описва максимално 

ясно и точно констатирания пропуск, което минимизира вероятността за отхвърляне на проектни 

предложения в резултат на представени непълни/некоректни допълнителни документи/разяснения и 

улеснява кандидатите в процеса на тяхната подготовка; 

 Срокът за представяне на разяснения на етап „Техническа и финансова оценка‖ е увеличен от 3 

календарни дни на 3 работни дни. Зададеният нов срок представлява оптималния срок за представяне на 

разяснения, при който оценителната комисия може да приключи работата си в срок, а кандидатите да 

разполагат с достатъчно време да представят исканите разяснения/документи; 

 Аутсорсинг на администрирането на част от Програмата – с подписания между МИЕТ и ЕВБР 

Меморандум за разбирателство въз основа на РМС № 107 от 24.02.2011 г., част от процеса по оценка и 

последваща верификация на проектите, които ще бъдат финансирани по линия на съвместно 

изпълняваната с ЕБВР Програма за енергийна ефективност и зелена икономика, ще бъде изнесена извън 

администрацията.  

 

2.3.3 Предприети действия на етап изпълнение на договорите 

 Намаляване сроковете за преглед и произнасяне от страна на ДО по всички отчети и документи; 

 Премахване месечното отчитане на изпълнението; 

 Намаляване срока за проверка на постъпилите отчети за плащане от 60 на 45 работни дни;  

 Премахване на задължителния предварителен контрол на процедурите за избор на изпълнител, 

съгласно ПМС №55/2007г.;  

 Въвеждане практиката да бъдат извършвани обучения на бенефициентите непосредствено след 

сключването на договори за БФП, с оглед намаляване и избягване на допусканите грешки в процеса на 

изпълнение и отчитане; 

 Унифициране на подхода при извършване на верификация от страна на експертите от УО и МЗ с 

цел ускоряване на процеса на плащанията към бенефициентите; 

 Намаляване броя на исканията за разяснения/допълнителни документи, изпращани на 

бенефициентите във връзка с извършването на верификация по постъпилите междинни/окончателни 

отчети по програмата; 

 Свеждане до минимум броя на експертите в МЗ, които извършват верификация на 

междинни/окончателни отчети (от 9 на 4). 

УО полага допълнителни усилия за подобряване на ефективността на управление, чрез 

реорганизиране и преразпределение на процесите по оценка, контрактуване и плащане с цел тяхното 

оптимизиране и съкращаване на сроковете. 

Междинната оценка на изпълнението на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ спомогна за идентифициране на проблемните области и предложи основни насоки за тяхното 
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отстраняване, като на тази база е разработен план за действие по отношение на преодоляване на 

идентифицираните тесни места. Като един от основните проблеми на ОПК е посочен проблемът с 

продължителността на процеса по оценка на проектни предложения. Като корективна мярка в тази посока 

бе приемането на промени в Системите за управление и контрол на ОПК, разработения нов Наръчник на 

ОП „Конкурентоспособност‖ (вариант 10) и подписването на ново Междуинституционално споразумение 

между УО и МЗ. С влизането в сила на тези промени процесът по оценка на проектни предложения се 

извършва от УО.  

Друг ключов проблем, идентифициран както от страна на УО на ОПК, така и от екипа, извършил 

Междинната оценка, е осигуряването на съфинансиране от страна на бенефициентите. С цел 

преодоляване на този проблем УО инициира процес на промяна на ОПК в посока разширяване на обхвата 

и увеличаване на ресурса на предвидените в нея инструменти за финансов инженеринг, като 

предложението за промяна бе прието на 9-то заседание на КН на ОПК, проведено на 13.12.2011 г. и 

понастоящем е изпратено за разглеждане от страна на ЕК. 

Като мярка в посока пълното усвояване на средствата по ОПК са предприети и действия за 

наддоговаряне на средствата, като към 31.12.2011 г. са наддоговорени около 30 млн. евро.  

Във връзка със закъсненията при одобряване на плащания към бенефициентите, в момента УО 

обмисля предстоящи промени в системите за управление и контрол на ОПК. 

 

2.3.4 Подготовка и напредък по предстоящи ключови инициативи по Оперативната програма 

През 2011 г. с цел максимално усвояване на средствата по Оперативната програма в процес на 

подготовка са следните инициативи, планирани за обявяване през 2012 г.:  

 Създаване на научно-технологичен парк  

- Изготвена е детайлна концепция за изграждането на научно-технологичния парк, идентифицирани 

са потенциални партньори за изграждането му, формите на сътрудничество, както и потенциалните 

локации за изграждането на научно-технологичния парк.  

- Проведени са срещи с представители на научните среди, бизнеса и други заинтересовани страни и 

участници в иновативния процес в страната с цел изясняване на най-подходящата структура и фокус на 

научно-технологичния парк. Допълнително са предприети действия за съгласуване  на съвместимостта на 

мярката с правилата за държавни помощи с представители на ГД „Конкурентоспособност‖ на ЕК, като в 

резултат на проведените срещи е определена правната форма, вида на собствеността и начина на 

управление на технологичния парк. 

- Избран е консултант по JASPERS за подпомагане детайлното подготвяне на проектното 

предложение и пре-нотификацията на процедурата.  

- На 13.12.2011 г. са одобрени от КН Критерии за избор на операции по процедура на директно 

предоставяне „Създаване на научно-технологичен парк‖. Предвид очакванията проектът да мобилизира 

значителни човешки и финансови ресурси, с цел да се гарантира неговия успех, както и за да се осигури 

устойчивост на резултатите, е възприет подхода „отгоре-надолу‖ при изграждането на научно-

технологичния парк‖, като държавата, чрез свое държавно предприятие застава зад изпълнението на 

проекта. В тази връзка е подготвено и предложение за изменение в текста на ОПК, което има за цел 

безвъзмездната финансова помощ за изграждането на технологичен парк да бъде предоставена на 

конкретен бенефициент.  

 „Енергийна ефективност и зелена икономика“ 

- Програмата „Енергийна ефективност за конкурентоспособна индустрия―, в рамките на която се 

реализира процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика―, е разработена и се изпълнява 

съвместно с ЕБВР. С цел създаване на механизъм за ефективно сътрудничество за изпълнение на 

програмата на 2.03.2011 г. между ЕБВР и МИЕТ е подписан Меморандум за разбирателство въз основа на 

РМС № 107 от 24.02.2011 г. Меморандумът предвижда реализирането на мерки за енергийна ефективност 

в рамките на Приоритетна ос 2 по ОП „Конкурентоспособност‖. В Меморандума е предвиден пакет от 

техническа помощ, състоящ се във възлагането на дейностите по проверката на техническото 

съответствие на проектите по процедурата и дейностите по мониторинга и верификацията на 

изпълнението на сключените договори на външни изпълнители, които да се изберат в резултат от 

проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно ЗОП.  

- В изпълнение на Меморандума в началото на месец юни 2011 г. е избран Консултант по 

програмата, който подпомага подготовката на процедурата за енергийна ефективност, изготвянето на 

Насоки за кандидатстване, Формуляр за кандидатстване, критерии за оценка, маркетинг на процедурата, 

изготвяне на задания за избор на Асистент по проекта и Асистент по верификацията. 

- Във връзка с предстоящата през втората половина на 2011 г. работа на консултанта, както и с 

оглед готовността на ЕБВР за предоставяне на кредитни линии на банкови институции, е решено 

процедурата да отпадне от ИГРП за 2011 г. и да бъде включена в ИГРП за 2012 г.  
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- На 13.12.2011 г. са предложени и одобрени от КН на ОПК Критериите за избор на операции по 

процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика‖. Процедурата има за цел да предостави 

интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа на МСП в България за осъществяване на прехода 

към „зелена икономика‖ чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с прилагането на 

енергоспестяващи производствени технологии и въвеждането на възобновяеми енергийни източници, 

прилагане на технологии за намаляване на енергоемкостта на производството, както и мерки за 

усъвършенстване на процесите в предприятията и енергийния мениджмънт, допринасяйки по този начин 

за устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда. 

Финансовият ресурс от ОПК за субсидиране на успешно изпълнените проекти е 150 млн. евро. 

 Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия 

- Предприети са действия по прехвърляне на проекта за изграждане на  междусистемната газова 

връзка от ОП „Регионално развитие― към ОПК;  

- Подготвена и одобрена от КН на ОПК е промяна в Оперативната програма чрез включването на 

нова индикативна операция 2.3.2 „Подобряване на енергийната инфраструктура‖, предназначена за 

изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия.  

- Финализирана е процедурата за избор на изпълнител на предпроектно проучване за изграждане на 

междусистемната газова връзка България – Сърбия; 

- Изготвен е план-график за изпълнение на проекта. 

 „Инструмент за предоставяне на финансиране чрез поделяне на риска“ (FRSP – Funded Risk 

Sharing Product).  

С оглед изпълнение на препоръки, включени в Междинната оценка на ОПК и с цел подобряване 

достъпа до финансиране на предприятията е подготвена промяна в Оперативната програма, одобрена от 

КН на ОПК, предвиждаща структурирането на още един инструмент в подкрепа на достъпа до 

финансиране на МСП – „Инструмент за предоставяне на финансиране чрез поделяне на риска― (FRSP – 

Funded Risk Sharing Product). Новият инструмент ще цели намаляване с поне 50% на лихвените нива по 

кредитите, отпускани на МСП, като средствата, предвидени за неговото изпълнение са в размер на 300 

млн. евро, 150 млн. евро от които ще бъдат предоставени по линия на ОПК.  

 

За програми, финансирани от ЕСФ: значителни проблеми, срещнати при изпълнението на 

действията и дейностите по член 10 от Регламент (ЕО) № 1081/2006. 

Неприложимо 

 

2.4 Изменения в контекста на изпълнението на оперативната програма (когато е приложимо) 

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: 

1. ПМС № 84 от 04.04.2011 г. За изменение и допълнение на Устройствения правилник на 

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на 

икономиката, енергетиката и туризма, приет с Постановление № 240 на Министерския съвет от 2004 г. 

(обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 48 и 78 от 2005 г., бр. 21 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 33 и 80 

от 2008 г., бр. 3 и 98 от 2009 г. и бр. 74 от 2010 г.). 

 

2.5 Значително изменение по смисъла на член 57 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 (когато е 

приложимо) 

Случаи, при които е било установено значително изменение по смисъла на член 57 от Регламент 

(ЕО) № 1083/2006. 

През отчетния период не са установени значителни изменения по смисъла на член 57 от 

Регламент (ЕО) № 1083/2006. 
 

2.6 Допълване с други инструменти 

Обобщение на прилагането на разпоредбите за гарантиране разграничаването и координацията 

между помощите от ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд, ЕЗФСР, ЕФР, и интервенции от ЕИБ и други 

съществуващи финансови инструменти (член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1083/2006). 

С цел избягване на припокриване и осигуряване на съгласуване на подкрепата, предоставяна по 

линия на ОПК и тази, предоставяна от други инструменти, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФ, 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 са спазени всички 

ангажименти за осигуряване на координацията и демаркацията с помощта, предоставяна по линия на 

други инструменти. В тази връзка са спазени: 



 32 

- Указанията на УО на ОП „Конкурентоспособност‖ към МЗ (Указание № УО- 2/12.11.2007 г.) 

относно тълкуване на производствата, попадащи в обхвата на Анекс I от Договора за ЕО и разделителната 

линия между ОПК и ПРСР. 

- Изискванията за съгласуваност и допълняемост на ОП „Конкурентоспособност‖,  заложени в 

програмата. 

- Критериите за избор на операции, утвърдени от КН на ОП „Конкурентоспособност‖. 

 

2.6.1 Съгласуваност и допълняемост с Програмата за развитие на селските райони 

Основното разграничаване между двете програми е по отношение на целеви групи, територия и вид 

на подпомаганите дейности.  

С цел избягване на припокриване между процедурите за предоставяне на БФП в рамките на ОПК и 

дейностите и мерките по ПРСР, посоченото разграничение е взето предвид при подготовката на всички 

процедури по Приоритетна ос 1 и 2 на ОПК обявени в рамките на отчетния период. На етап оценка на 

допустимостта на кандидата се извършва проверка, за недопускане на припокриване на дейности, като на 

етап изпъление на проектите се извършва последваща проверка.     

  

2.6.2 Съгласуваност и допълняемост с Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 

Допълняемостта и съгласуваността на подкрепата осигурявана от ОПК и тази, предоставяна по 

линия на ОП „Развитие на човешките ресурси‖ се следи и координира на няколко нива: 

- На ниво оперативна програма, където са заложени допълващи се по вид дейности и интервенции;  

- На ниво конкретни процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез 

Комитетите за наблюдение на двете оперативни програми, където се обсъждат и одобряват конкретните 

параметри на отделните процедури. 

Посоченото разграничение се спазва текущо от страна на МЗ на ОПК в процеса на оценка на 

процедури през 2011 г. С оглед избягване на припокриването на интервенциите между ОПК и ОП 

„Развитие на развитие на човешките ресурси‖, 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‖.  

Допълнително, разграничението между двете оперативни програми се спазва и в процеса на 

мониторинг и контрол по изпълнението на сключените договори през отчетния период. 

 

2.6.3 Съгласуваност и допълняемост с Оперативна програма „Регионално развитие”  

ОП ‖Регионално развитие‖ осъществява подкрепа само за инвестиции в свързана с бизнеса 

инфраструктура в индустриални зони и подготовката им за бъдещи инвеститори. ОП 

„Конкурентоспособност‖ покрива всички допълнителни възможности, свързани с микро, малки и средни 

предприятия, подкрепата и развитието на бизнеса. По отношение на научните организации и 

университетите, ОПРР подпомага дейности за енергийна ефективност, достъп на хора с увреждания, и 

реконструкция/обновяване на библиотеки, за разлика от ОПК, 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 строително-монтажни работи, по ОПК са недопустими СМР 

на обекти на социална инфраструктура, жилищна инфраструктура, пътна инфраструктура, обща 

техническа инфраструктура (комуникационни връзки, строителство/реконструкция/рехабилитация на 

пътна инфраструктура и др.), финансирани по ОП „Регионално развитие‖.  

През 2011 г. посочената разграничителна линия е взета предвид в процеса на оценка на 

процедурите.  

 

2.7 Мониторинг и оценка  

Управлението и изпълнението на ОПК 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 11.07.2006 г. 

относно определянето на общи разпоредби за ЕФРР, ЕСФ и КФ и за отмяна на Регламент (EO) 

№ 1260/1999 г. и чл. 13 от Регламент (ЕО) 1828/2006 от 8.12.2006 г. относно реда и начина на изпълнение 

на Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за ЕФРР, ЕСФ и КФ 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 15.09.2008 г. Допълнително споразумение №1; на 01.07.2010 г. Допълнително 
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споразумение № 2 и на 23.11.2011 г. Допълнително споразумение № 3 към него, УО 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 ОПК.  

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 на ОП 

„Конкурентоспособност‖.  

Функциите и задачите на УО по управлението на ОПК  и отговорностите на МЗ са разписани 

подробно в описанието на Системите за управление и контрол, последно изменени и допълнени със Заповед 

на РУО № РД-16-1207/04.11.2011 г. Основните принципи на управление и изпълнение на ОП 

„Конкурентоспособност‖ се определят в Наръчника по ОПК, последен вариант, утвърден със Заповед № РД-

16-1207/04.11.2011 г. на Ръководителя на УО.   

Мониторингът на изпълнението на ОП “Конкурентоспособност” се извършва на 3 нива:  

- Мониторинг на договори - мониторинг от страна на МЗ на изпълнението на сключени договори 

по делегирани приоритетни оси; Мониторинг от страна на УО на договори по неделегирани приоритетни 

оси;  

- Мониторинг на делегирани функции - мониторинг от УО на изпълнението на ангажиментите 

по споразумението за делегиране на функции по управлението, изпълнението и контрола на приоритетни 

оси 1 и 2 на ОПК, извършван чрез месечни срещи за наблюдение и проверки на договорите на извадков 

принцип, 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 финансово 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, използвани за измерване на 

напредъка и отчитане на изпълнението на оперативната програма, са: 

- информация на ниво договор, подавана от бенефициентите към Междинното звено: 

 междинни и финални отчети; 

- информация на ниво процедура за предоставяне на БФП, подавана от МЗ към УО по делегирани 

приоритетни оси: 

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

- информация на ниво приоритетна ос, подавана от МЗ към УО по делегирани приоритетни оси: 

 междинни и финални отчети (при представяне на искане за верифициране на средства и 

междиннен доклад по сретификация и декларация за допустимост на разходите); 

 годишен доклад по изпълнението на оперативната програма, съгласно Приложение 18 от 

Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006.  

Мониторингът на ОПК, осъществяван от МЗ включва още наблюдение, отчетност и контрол на 

техническото и финансово изпълнение, напредъка и постигнатите резултати на приоритетните оси/ 

договорите. Инструментите за това са:  

- месечни срещи за отчитане на напредъка между УО и МЗ;  

- проверка/ верификация на документите свързани с техническото и финансовото изпълнение, 

както и проверки на място;  

- изготвяне на годишни доклади, декларации за приключване на операции и окончателен доклад; 

- информационна система за управление и наблюдение (ИСУН). 

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‖ -  

За отчетния период са изготвени 12 месечни справки в съответствие с предварително утвърден 

образец. 

- месечни срещи за наблюдение между УО и МЗ;  
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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 2011 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 БФП и са взети решения за тяхното 

разрешаване. 

 

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 10, 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 две проверки на място от УО в МЗ през 2011 г. Проверките са осъществени в Централната 

администрация на МЗ. 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 информация в рамките на определен период 

(първоначална/базисна, месечно, полугодишно, годишно), свързана с дадено събитие (плащане, 

приключване на проект).  

МЗ има отговорността да въвежда в ИСУН задължителната информация, свързана с изпълнение на 

договорите за БФП по делегираните приоритетни оси 1 и 2.  

УО въвежда и актуализира цялата информация по неделегираните приоритетни оси 3, 4 и 5 на 

ОПК, 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.  

 

2.7.1 Мерки за мониторинг по ОП „Конкурентоспособност”  

2.7.1.1 Мерки за мониторинг, свързани с изпълнението на приоритетни оси 1 и 2 на ОПК 

 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, изразени в оптимизиране процеса на работа и съкращаване на сроковете за извършване 

на междинни/окончателни плащания към бенефициентите с изготвяне на общ Наръчник по ОП 

„Конкурентоспособност‖, варианти 8, 9 и 10.  

Изготвят се и се публикуват едновременно с Насоките за кандидатстване, като част от пакета 

документи, оперативни ръководства по всички обявени през 2011 г. процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 и 2 с цел улеснение на бенефициентите при 

изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ. 

Въведена е практиката при обявяване на процедури за предоставяне на БФП бенефициентите на 
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програмата да имат възможност да участват в обществено обсъждане на критериите и методиката за 

оценка на проектни предложения, договора за БФП и общите условия по договорите за предоставяне на 

БФП по предстоящите за обявяване процедури по оперативната програма, като направените коментари и 

предложения се вземат предвид при подготовка на окончателния вариант на насоките и пакета документи 

за кандидатстване.  

В допълнение, с оглед намаляване и избягване на допусканите грешки в процеса на изпълнение и 

отчитане, при стартиране на изпълнението на сключените договори за БФП по всяка процедура, се 

провеждат обучения за бенефициентите. 

 

2.7.1.2 Мерки за мониторинг, свързани с изпълнението на неделегирани приоритетни оси на ОПК 

Мониторинг от страна на УО по отношение на изпълнението на приоритетна ос 3 не е извършван, 

предвид следните обстоятелства: 

- първите договори с финансови посредници, в рамките на изпълнението на Инициативата 

JEREMIE в България, са сключени на 14.07.2011 г. и то само по процедура № JER-009/2 - Финансов 

инструмент „Гаранции покриващи загуби на портфейл от дългове‖; 
- съгласно утвърдените в Наръчника по ОПК процедури за мониторинг по приоритетна ос 3 

„Финансови ресурси за развитие на предприятията‖ на ОПК, УО извършва проверки на място на база на 

плана за проверки на място на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ); 
- ЕИФ информира УО, че предвид ранния етап на изпълнение, в който се намира Инициативата 

JEREMIE в България - подписани споразумения с избраните финансови посредници само по една процедура 

и договори с крайни бенефициенти в начална фаза на изпълнение - е рано да бъде извършван мониторинг, 

като план за мониторинг ЕИФ ще предостави на по-късен етап. 
В тази връзка не е имало имало необходимост от предприемане на мерки за мониторинг по 

приоритетна ос 3. Такива ще бъдат отчетени след извършване на мониторингова дейност по приоритетна 

ос 3 от страна на УО. 

 

2.7.2 Мерки за мониторинг на Комитета за наблюдение 

2.7.2.1 Проведени заседания на Комитета за наблюдение (КН) на ОП „Конкурентоспособност” 

На 11.05.2011 г. се проведе Осмото редовно заседание на КН на ОП „Конкурентоспособност‖. 

На заседанието беше представена информация за финансовото изпълнение на ОПК, мерки за 

оптимизиране на процеса на управление и изпълнение на програмата, анализ на изпълнението на 

процедурите за предоставяне на БФП по приоритетни оси 1 и 2,  както и анализ на получените жалби по 

време на оценителен процес от кандидати по процедури BG161PO003-2.1.06 ―Технологична 

модернизация в малки и средни предприятия‖, BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи 

предприятия‖ и BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти‖.  

След обсъждане от КН е одобрен Годишният доклад за изпълнението на ОП 

„Конкурентоспособност‖ за 2010 г.  

Взето бе решение за увеличаване на общия бюджет на процедура за конкурентен подбор на 

проекти с определен срок на кандидатстване BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи 

предприятия‖ с 1 333 814 лв.   

Бяха предложени промени в общите критерии за избор на операции по процедура BG161PO003-

2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в 

предприятията‖, за които КН реши да бъдат  представени за становище и одобрение чрез писмена 

процедура за вземане на решение. 

На 13.12.2011 г. се проведе Деветото редовно заседание на КН на ОП „Конкурентоспособност‖. 

На заседанието бяха представени резултатите от извършената междинна оценка на изпълнението на 

процедурите за предоставяне на БФП по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма. 

Бяха обсъдени и приети предложените от УО промени в ОПК. 

Приети бяха Индикативната годишна работна програма за 2012 г., Годишният комуникационен 

план за 2012 г. и критерии за избор на операции по процедури „Създаване и развитие на регионални 

бизнес инкубатори‖, „Създаване на технологичен парк‖ и „Енергийна ефективност и зелена икономика‖.  

 

2.7.2.2 През 2011 г. са проведени 6 писмени процедури за неприсъствено вземане на решения от КН, 

включващи решения за: 

- Приемане на изменение на Годишния комуникационен план за 2011 г., касаещо планираните 

инструменти за комуникация, информация и публичност, както и на дейностите, предвидени за външни 

изпълнители; 

- Приемане на промени в критериите за избор на операции по процедура BG161PO003-2.1.12 

„Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията‖; 
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- Увеличаване на определения бюджет в рамките на операция 3.1.1. "Подкрепа за гаранционни 

фондове", покана за изразяване на интерес № JER-009/2, с 4.4. млн. евро, т. е. от 74.0 млн. евро на 78.4 млн. 

евро; 

- Приемане на критерии за избор по операция 3.1.3. "Подкрепа за фондове за рисков капитал, 

инвестиращи предимно в МСП" - покана за изразяване на интерес № JER-009/5 за подбор на финансови 

посредници, които ще получат средства от Холдинговия фонд по JEREMIE, България за прилагане на 

следния финансов инструмент: Инструмент за промотиране на предприемачеството и предоставяне на 

първоначално финансиране, 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‖; 

- Приемане на промяна на ИГРП за предстоящите процедури по Оперативна програма 

„Конкурентоспособност‖ за 2011 г.; 

- Одобряване на промени в критериите за избор на операции по процедури―Подкрепа за 

научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия‖ и „Развитие на приложните 

изследвания в изследователските организации в България‖; 

- Приемане на критерии за избор на операции по процедура ―Технологична модернизация в 

малките и средните предприятия‖, процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика‖ и 

процедура „Инвестиции в „зелена индустрия‖; 

- Увеличаване на бюджета на процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки 

и средни предприятия‖ с 1 337 617.59 лева, т. е. от 97 791 500 лева на 99 129 117.59  лева. 

 

2.7.3 Мерки за оценка на оперативната програма  

Крайният срок за предоставяне на предложения по обявената в края на 2010 г. 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‖ бе 31.01.2011 г., като до тази дата постъпиха 10 оферти.  

Оценката на предложенията продължи до средата на март 2011 г., като избраният изпълнител е 

ДЗЗД ―Консорциум ИКАП Глобал 2‖ (формиран от четирима участници: ―Икап Груп‖ АД – Консултанти 

по управление, бизнес информация и бизнес услуги - Гърция, ―Икап България‖ ЕАД, ―Глобал Адвайзърс‖ 

АД и Фондация ―Глобални Балкани‖).  

На 01.06.2011 г. между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и ДЗЗД 

Консорциум „Икап Глобал 2‖ е сключен договор № 319 за предоставяне на услуга 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‖, в 

изпълнение на проект  № BG161РО003-5.0.01-0003 „Ефективно управление на Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика‖ 2007-2013‖ по Приоритетна ос 5 

„Техническа помощ‖.  

На 7.06.2011 г. се проведе Стартираща среща по изпълнението на договора, по време на която бяха 

обсъдени целите и насоките на бъдеща работа, идентифицираните основни рискове и допускания за 

успешното изпълнение на договора, възможностите и начините за оказване на съдействие от страна на 

Възложителя, план-графика за изпълнение на оценката, както и други въпроси във връзка с изпълнението, 

в резултат на което бе сформирана комисия от представители на всички отдели в УО за мониторинг на 

изпълнението на дейностите по договора и приемане на етапите наизпълнението му.  

На 30.06.2011 г., по инициатива на Атанасиос Софос - програмен мениджър за България от ГД 

Регионална Политика на ЕК, в МИЕТ се проведе среща по изпълнението на договора. На срещата освен 

представители на Изпълнителя по договора, присъстваха още представители на УО на ОП 

„Конкурентоспособност‖ и ЦКЗ.  

В периода 25.07.2011 г. - 01.08.2011 г. се проведоха три фокус групи: с представители на УО и МЗ, 

целта на която бе да бъдат обсъдени възникнали въпроси, с представители на търговските банки в 

България, целта на която бе да се идентифицират и обсъдят потенциални възможности за подобряване на 

процеса на кредитиране на бенефициенти по ОПРКБИ и с представители на КН за обсъждане на 

становищата и позициите по отношение на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ – доколко отговарят на реалните нужди на бенефициентите, какви проблеми са идентифицирани, 

фокусът им спрямо бюджет, дейности, изисквания към бенефициентите по всяка една процедура и пр.  
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На 08.08.2011 г. бе представен  работен вариант на финален доклад за преглед и коментари от 

страна на Възложителя, който даде писмени коментари по него. На 31.08.2011 г. бе проведена и работна 

дискусионна среща, на която присъстваха отговорни експерти от страна на Възложителя. 

На 21.09.2011 г. Изпълнителят представи финален доклад по Договора за възлагане на обществена 

поръчка, който бе одобрен в необходимия срок с подписан между страните приемо-предавателен 

протокол. 

Основните препоръки от Доклада са както следва:  
Физически и финансов напредък по ОП „Конкурентоспособност”  

1.  Да се предприемат мерки за разпределението на целия планиран финансов ресурс по Приоритетни оси и Области на 

въздействие, като разпределението трябва да следва планираното постигане на целите на Програмата.  

2. УО и МЗ да извършат анализ на реално достигнатите стойности на заложените индикатори, както и на стойностите, 

които се очаква да бъдат достигнати въз основа на обявените към момента процедури, за да да се прецени, в кои 

области на въздействие и индикативни операции следва да се насочат усилия за обявяване на нови процедури, с цел 

достигане на планираните стойности на всички индикатори.  

Програмиране и подбор на проекти по ОП „Конкурентоспособност“ 

3. Да се предприемат мерки за предварително планиране на обявяваните процедури за набиране на проектни 

предложения с оглед равномерното им разпределение във времето. 

4. Максимално да се ускори процеса по одобрението на Критериите за избор на операции и обявяването на 

документите за кандидатстване по одобрените операции; 

Да се оптимизира максимално продължителността на етапите от проектния цикъл, особено що се касае до периодите 

на програмиране и обявяване на процедурите, процеса по оценка и срока за плащания.  

Дизайн на процедурите за предоставяне на БФП 

5. При разработването на изискванията, посочени в схемите за предоставяне на БФП, да се вземат предвид различията в 

развитието на икономическите фактори в различните райони за планиране и сектори на икономическа дейност. 

6. Програмирането на бъдещите процедури по Приоритетни оси 1 и 2 на ОПК да се извършва на база на анализи, чрез 

които да се формулира кандидати от точно кой сектор от НКИД ще бъдат подпомагани по съответната процедура.  

7. Насоките за кандидатстване на бъдещите схеми за отпускане да включат, доколкото е възможно, опцията да се 

приемат като допустими дейности / разходи, които вече са били осъществени / направени преди датата на 

представянето на предложението, или съответно датата на договора за безвъзмездна помощ. 

8. Опростяване изискванията за кандидатите, посочени в Насоките за кандидатстване, включително относно попълване 

на различни приложения, посредством публикуване на ясни и подробни инструкции. (В това отношение вече е 

констатирано подобрение в дизайна на процедурите, що се отнася до правилата за допустимост по процедурата и 

са положени усилия в посока улесняване на кандидатите при подготовката на необходимите документи). 

9. Да се установи стабилна и предвидима практика за изискване на допълнителни документи. 

Подбор и оценка на проекти по Оперативната програма 

10. Да се предприемат ефективни мерки за оптимизиране на процеса на оценка, в това число намаляване на 

продължителността на процеса на одобрение на докладите за оценка и проверка на документи на етапа на 

подписване на договора. 

(Като тенденция следва да се отбележи, че в сравнение с процедурите, обявени през първата година от старта на 

Оперативната програма, продължителността на процеса по оценка намалява, за което влияние са оказали и 

въведените ограничения в ПМС № 121.) 

Процес на изпълнение на Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма  

11. Да се разработят специфични процедури, правила и контролни механизми. 

12. Времевият диапазон на процедурата за възстановяване на разходите на бенефициентите да бъде оптимизиран.  

Съответствие на процедурите с актуалните нужди на целевите групи 

13. Финализиране на диалога с банковите институции с оглед постигане на консенсус при осигуряване на облекчени 

условия за бенефициентите. Извършване на проучване за нуждите на бизнеса от вида и размера на допълнителен 

финансов инструмент за изпълнение  инвестиционните намерения на компаниите на база на който да се търсят 

решения, включително чрез разширяване на обхвата и увеличаване на ресурса на предвидените в ОП инструменти за 

финансов инженеринг  (JEREMIE) за подобряване достъпа до финансиране на МСП. 

Ефикасност на процедурите по ОП „Конкурентоспособност“  

14. При разработване на Критериите и методиката за оценка на проектни предложения за следващи процедури 

критерият за оценка на устойчивостта на проектното предложение да бъде с еднаква тежест по всички процедури.  

Основните изводи, становища и препоръки, представени в доклада, са представени и на 

вниманието на представители на ЕК, на Министъра по управление на средствата от ЕС, както и по време 

на заседание на хоризонталната мрежа от експерти за оценка на НСРР и Оперативните програми, 

съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, както и на членовете на КН. Разработен е 

план за изпълнение на основните препоръки, изпратен до Министъра по управление на средствата от ЕС. 

Резюме от доклада е публикувано на Единния информационен портал за обща и специализирана 

информация за Структулните фондове в България с цел запознаване на обществеността с резултатите от 

извършената оценка.  

Основните препоръки в резултат на междинната оценката са ползвани като отправна точка за 

предприемане на конкретни действия за подобряване на качеството, ефективността, въздействието, 

устойчивостта и съответствието на предоставената подкрепа по ОПК, както и за промяна на оперативната 

програма.  

В допълнение УО извърши и вътрешна оценка-анализ на процедурите в процес на изпълнение по 
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Приоритетни оси 1 и 2 на ОПК, към 28.02.2011 г., като резултатите бяха представени на вниманието на 

членовете на Комитета за наблюдение. Същите са ползвани при предприемане на необходимите мерки за 

оптимизиране на процедурите по ефективно изпълнение и управление на Оперативната програма и  база 

при програмиране на новите процедури, като провеждането на подобни вътрешни анализи е вече 

практика в УО. 

 

2.8 Национален резерв за резултатна работа (когато е приложимо и само в годишния доклад по 

изпълнението за 2010 г.) 

Неприложимо 

 

3 ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТИ  

3.1 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. 

Стойностите на индикаторите, пряко свързани с изпълнението на договорите по процедури 

2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 ―Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни 

предприятия‖ и BG161PO003/1.1.1-02 „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни 

продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги‖ са отчетени, както следва: 

- Промяната в стойностите на показателите през 2011 г., след приключване изпълнението на 

договорите по процедура „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия‖ и 

извършените окончателни плащания е, както следва: Стойностите на показател 1 „Брой подкрепени 

стартиращи иновативни предприятия‖ – 11 броя, показател 2 „Ниво на оцеляване на стартиращите 

иновативни предприятия‖ – 100% (след първите три години), показател 3 „Брой иновации, въведени/готови 

да бъдат въведени на пазара‖ -  11 броя, показател 4 „Брой НИРД проекти, подкрепени в до-пазарна фаза‖ – 

11 броя, показател „Брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените 

предприятия и изследователски организации‖ – 11 броя.  

- 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 изпълнявания през 

2011 г. един от общо 2 проекта по процедура „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни 

продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги‖ е отчетен в Годишния доклад за 2011 година след 

извършване на окончателно плащане по проекта. 



 39 

Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Показател 1 

 

Брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия 

Постигнати  
резултати(1) 

0 0 0 0 11     11 

Цел(2) 0 
 

0 
0 55-65   155-165   155-165 

Изходно положение(3) 0          

Показател  2 Ниво на оцеляване на стартиращите иновативни 

предприятия 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0 100 %     100 % 

Цел 0 0 0 50%   70%   70% 

Изходно положение 0          

Показател  3 Брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на 

пазара 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0 12     12 

Цел 0 0 0 
40 

 
  

120 

 
  

120 

 

Изходно положение 0          

Показател  4 Брой НИРД проекти, подкрепени в до-пазарна фаза 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0 11     11 

Цел 0 0    0 15-20   60-65   60-65 

Изходно положение 0          

Показател  5 Брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0 12     12 

Цел 0 0 0 15-  20   60-70   60-70 

Изходно положение 0          

Показател  6 Брой наети изследователи в предприятията 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0 

33 
(от тях  

15 мъже и 

18 жени) 

    33 

Цел 0 0 0 80   300   300 

Изходно положение 0          

Показател  7 

Брой успешни проекти, подготвени от наетия изследователски 

персонал 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0 0     0 

Цел 0 0 0 30-40   120-150   120-150 

Изходно положение 0          

Показател  8 

Брой подадени заявки за тьрговски марки, дизайни, патенти и т.н. от 

подкрепените предприятия и изследователски организации 

 

Постигнати 
резултати 

0 0 0 0 11     11 

Цел 0 0 0 220   220   220 

Изходно положение 0          

Показател  9 

Брой регистрирани търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от 

подкрепените предприятия и изследователски организации 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0 0     0 

Цел 0 0 0 40   180   180 

Изходно положение 0          

Показател  10 

Брой подкрепени/създадени центрове за трансфер на технологии, 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0 0     0 

                                                           

 Индикатор 1 „Брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия‖ не може да бъде отчетен като core индикатор защото обхваща само подкрепените по програмата иновативни стартиращи 

предприятия. 
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Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

технологични инкубатори, технологични центрове, технологични 

паркове и други проиновативни посредници 

Цел 0 0 0 22-27   40-  47   40-47 

Изходно положение 0          

Показател  11 

Брой предприятия, които използват услугите на проиновативни 

посредници. 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0 0     0 

Цел 0 0 0 0 0  500-600   500-600 

Изходно положение 96 (2006)          

Показател  12 

Брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни 

цели в изследователски организации 

Постигнати 

резултати 
0 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     0 

Цел 0 0 0 
 

70-90 
  210-230   210-230 

Изходно положение 0          

Показател  14 

Брой институции/организации, които участват в националната 

иновационна мрежа 

Постигнати 

резултати 
0 0 0 0 0     0 

Цел 0 0 0 40   170-200   170-200 

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. 
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За оперативните програми, съфинансирани от ЕСФ: информация по целеви групи в 

съответствие с Приложение XXIII. 

Неприложимо 

 

3.1.2 Анализ на качеството  

В рамките на отчетния период е извършвана оценка по отношение на общо 630 броя проектни 

предложения, от които 387 на етап предварителен подбор. Приключена е оценката на 479 проекта, от 

които 274 броя на етап предварителен подбор. За останалите 151 проекта, по които оценката е 

стартирала в края на отчетния период, оценителния процес е планиран да приключи през първото 

тримесечие на 2012 г.  

За отчетния период от 01 януари до 31 декември 2011 г. са сключени общо 48 договора със 

стойност на предоставената по тях БФП в размер на 38 078 999,43 лева (19 469 781,89 евро), което 

представлява 54,66% от стойността на всички сключени договори по приоритетна ос 1 от началото на 

стартиране на оперативната програма средства.  

Данните за постигнатия финансов напредък по Приоритетна ос 1 на ОПК към 31.12.2011 г. 

показват, че към края на отчетния период договорената БФП представлява 10.60% от общия бюджет 

на приоритетната ос, като изплатените средства (авансови, междинни и окончателни плащания) 

възлизат на 1,59 % от общия бюджет.  

Информация за постигнатия материален напредък по приоритетната ос, както е посочено по-

горе, може да бъде анализирана най-рано в края на следващия отчетен период, тъй като 

изпълняваните през 2011 г. общо 44 СИП и 2 ИПП договори по операциите на Приоритетна ос 1 ще 

приключат в периода както следва: 

- изпълнението на проектите по 22 договора с максимална продължителност до 30 месеца по 

процедура „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия‖ е приключило 

към 31.12.2011 г. 22 договора, сключени през 2011 г., остават в изпълнение, като се очаква те да 

приключат, предвид максимално допустимата продължителност от 24 месеца, през 2013 година. 

- по процедура „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и 

предоставяне на иновативни услуги‖ са подадени два финални отчета, по единия от които е извършено 

окончателно плащане към 31.12.2011 г. 

- По процедури BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез 

подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и услуги‖ и BG161PO003-

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

иновативни услуги‖, изпълнението на договорите е в начален етап. 

Като конкретни резултати от изпълнението на процедурите по Приоритетна ос 1 на ОП 

„Конкурентоспособност‖ през отчетния период могат да бъдат посочени следните: 

 Процедура 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. 

В рамките на отчетния период е приключила оценката на всички 137 проектни предложения, 

постъпили след повторното стартиране набирането на проектни предложения по процедурата, 

разделени, съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата, в 14 броя отделни десетки. 

В резултат на извършената оценка за финансиране са одобрени 23 проектни предложения с 

обща стойност на предоставената по тях БФП в размер на 6 328 618,12 лева (3 235 821.00 eвро).   

След повторното обявяване на процедурата са сключени 22 ДБФП на обща стойност на БФП 

6 097 130,85 лева (3 117 461.32 eвро). 

Сключените договори за предоставяне на БФП влизат в сила от датата на подписването им от 

двете страни, като към 31.12.2011 г. в процес на изпълнение са 44 договора на стойност 11 837 638.32 

лв. (6 052 581.20 eвро) – по 22 от които изпълнението на проектите е приключило.  

Общо прекратените договори от стартирането на процедурата до 31.12.2011 г. са 8  с БФП - 

2 406 611,68 лева (1 230 499.89 eвро). В повечето случаи прекратяването на договорите е по искане на 

бенефициентите, като основен мотив са трудности при изпълнение на предвидените дейности както 

от материално, така и от практическо естество, породени от негативните ефекти на икономическата и 

финансова криза. Друга причина за прекратяване на договорите е поради констатирана от страна на 

ДО нередност и неизпълнение на задължения по договора. През 2011 година са прекратени 2 ДБФП – 

с общ размер на БФП – 766 012,35 лева (391 661.90 евро); 

От началото на изпълнението на процедурата до края на отчетния период са извършени 176 

проверки на място, като за 2011 г. те са 36.  
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Към 31.12.2011 г. по процедурата са подадени 85 отчета, придружени с искане за плащане (без 

прекратените и оттеглените), от които 65 междинни и 20 финални.  

Общата сума на платените средства към 31.12.2011 г. е 3 597 329.54 лева, от тях по 3 договора 

са извършени авансови плащания, възлизащи на 393 626.59 лева (до 31.12.2011 г. са възстановени 

авансови средства  в размер на 123 919,12 лева), по 64 междинни отчета са платени средства в размер 

на 2 581 836,09 лв. и по 11 финални отчета – 745 785,98 лв.  

По отношение на сключените 22 договора през 2011 г. може да бъде предоставена следната 

информация към 31.12.2011 г.: 6 представени за одобрение графици за провеждане на процедури за 

избор на изпълнител; 1 – тръжна документация за процедура открит избор на предварително 

одобрение от ДО. Подписано 1 допълнително споразумение. Няма извършени проверки на място.  

В етапа на изпълнение на договорите са постъпили 58 искания за съществени изменения (13 – 

2011 г.), в резултат на което са сключени 46 допълнителни споразумения по договори за безвъзмездна 

финансова помощ, 14 – през 2011. 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 86 искания за несъществени изменения на договори за 

безвъзмездна финансова помощ (7-2011 г.). Несъществените промени касаят предимно промяна в 

графика за изпълнение на дейностите по договорите и промяна на първоначалния бюджет. 

През 2011 г. МЗ проведе обучение на бенефициентите по новосключените договори по 

процедура „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия‖, с цел 

запознаване с приложимите правила и процедури и избягването на евентуални грешки. 

 Процедура BG161PO003/1.1-02 „Подкрепа за внедряване в производството на 

иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” 

Към 31.12.2011 г. осем договора са прекратени по искане от страна на бенефициента. Като 

основна причина за прекратяване на договорите е посочена промяната в икономическата ситуация, 

която е довело до рязък спад в приходите на предприятието и до невъзможност за успешно 

изпълнение на проекта. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по прекратените договор 

възлиза на 15 132 010,49 лева (7 736 992.79 евро). През отчетния период са прекратени шест  договора 

на стойност  10 879 574,49 лв /5 562 723.43  евро/. 

В резултат на това, в края на отчетния период са подадени две финални отчета, по единия от 

които е извършено окончателно плащане. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по двата 

договора възлиза на 7 261 720.22лева (3 712 915.54.евро). 

Към 31.12.2011 г. общата сума на платените средства е  4 080 507.57 лева (2 086 362.39 евро) 

под формата на окончателно плащане. 

Във връзка с изпълнението на договорите са извършени 3 посещения на място, като една от 

тях е с цел установяване на напредъка по изпълнението на проектите, а останалите две с цел 

верификация на закупеното оборудване след приключване на проекта. 

До 31.12.2011 е сключено едно допълнително споразумение. 

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

От обявяването на процедурата на 20.07.2009 г. са подадени две проектни предложения, 

последното от които е постъпило на 26.10.2010 г.  

В изпълнение на решение на Месечната среща за наблюдение на напредъка по Оперативна 

програма „Конкурентоспособност‖ от 30.05.2011 г., МЗ е изготвило и представило на УО с писмо изх. 

№ 01-04-01-51-19/17.06.2011 г. (вх. № 12-00-1014/20.06.2011г. в МИЕТ) предложение за прекратяване 

на процедура BG161РО003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове‖ поради липса на 

интерес към процедурата от потенциалните кандидати. 

С Решение на Ръководителя на УО № РД-16-924/19.08.2011 г. е прекратена процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на 

технологични паркове‖. Решението е публикувано на интернет страниците на УО и МЗ. 

 Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия 

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

Обявеният бюджет по процедурата е в размер на 19 558 300,00 лв. /10 000 000,00 евро/, от 

които средства от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ в размер на 16 624 555,00 лв. /8 

500 000,00 евро/, и Национално съфинансиране в размер на 2 933 745,00 лв. /1 500 000,00 евро/. 

Към 31.12.2011 г. оставащите неусвоени финансови средства от общия бюджет на 

процедурата възлизат на 16 778 311,18 лв. /8 578 745.87 евро/. 

В периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. по процедурата са постъпили общо 12 проектни 

предложения, чиято оценка се извършва на сесии. Общо за периода по процедурата е проведена 

оценка в осем оценителни сесии. 
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Към края на 2011 г. етапът на оценка на проектните предложения, постъпили по отделните 

сесии на процедурата е както следва: 

 няма постъпили проектни предложения в периода 30.12.2011 г. - 31.12.2011 г., които 

да бъдат отворени в следващата сесия през март 2012 г. и да стартира оценката им на етап 

административното съответствие; 

 за 7 броя проектни предложения, постъпили в периода 30.09.2011 г. - 29.12.2011 г., 

оценката е стартирала на 29.12.2011 и се предвижда да бъде приключена през първото тримесечие на 

2012 г.;  

В периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. е приключила оценката на общо 11 проектни 

предложения, от които 4 са предложени за финансиране и 7 са отхвърлени. Оценителните доклади от 

проведената оценка са одобрени от страна на УО и са издадени общо 7 решения на Ръководителя на 

ДО за одобряване на докладите и работата на Оценителната комисия. 

По отношение на извършената оценка по първите пет, постъпили през 2010 г. проектни 

предложения, въпреки първоначално полученото от страна на УО одобрение на изготвения от 

Оценителната комисия по процедурата Оценителен доклад през 2011 г., е получено ново становище 

изискващо преразглеждане на извършената оценка. След повторното разглеждане едно от проектните 

предложения е било одобрено за финансиране, като размера на предоставената му БФП е на стойност 

от 723 406,32 лева (369 877.45 евро).    

Общо по процедурата са одобрени за финансиране 4 проектни предложения с размер на 

одобрената за предоставяне по тях БФП на стойност 2 779 988,82 лева (1 421 407.52 евро).  

В резултат на издадените по процедурата Решения на Ръководителя на ДО за предоставяне на 

БФП е назначен екип по договаряне, който е провел процедура на договаряне с одобрените за 

финансиране кандидати. Сключени са 4 договора с обща стойност на предоставената по тях БФП в 

размер на 2 779 988,82 лева.  

Изпълнението на договорите e в начален етап и до 31.12.2011 г. са одобрени графиците за 

провеждане на тръжни процедури, с което стартират дейностите по изпълнение на проектите. 

 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” 

Обявеният бюджет по процедурата е в размер на 48 895 750 лева /25 000 000,00 евро/, от 

които средства от ЕФРР в размер на 41 561 378,50 лв. /21 250 000,00 евро/ и Национално 

съфинансиране - 7 334 362,50 лв. /3 750 000,00 евро/. 

Към 31.12.2011 г. оставащите неусвоени финансови средства от общия бюджет на 

процедурата възлизат на 19 693 870,24 лв. /10 069 315,96 евро/. 

В периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. по процедурата са постъпили общо 92 проектни 

предложения, чиято оценка се е извършвала в 5 сесии. 

 Първа сесия, с период за кандидатстване от 30.12.2010 г. до 07.03.2011 г. вкл., по която са 

постъпили общо 14 проектни предложения. 

Въз основа на полученото одобрение от УО е издадено Решение №2ИПП-01-1/14.10.2011 г. на 

Ръководителя на ДО, с което се предоставя БФП в размер на 11 620 740,95 лв. (5 941 681,64 евро) на 

10 проектни предложения. 

 Втора сесия, обхващаща периода от 08.03.2011 г. до 09.05.2011 г. вкл., по която са 

постъпили общо 16 проектни предложения. 

Въз основа на полученото одобрение от УО е издадено Решение №2ИПП-01-2/21.11.2011 г. на 

Ръководителя на ДО и впоследствие Решение № 2ИПП-01-3/04.12.2011 г. за отстраняване на 

техническа грешка в първото решение, за предоставяне на БФП в размер на 17 581 138,81 лв. 

(8 989 231,42 евро) на 12 проектни предложения. 

 Трета сесия, обхващаща периода от 10.05.2011 г. до 11.07.2011 г. вкл., по която са 

постъпили общо 16 проектни предложения. 

След отразяване на получените коментари на УО в писмо от 01.12.2011 г., към 31.12.2011 г. 

докладът все още не е одобрен от Ръководителя на УО. 

 Четвърта сесия, обхващаща периода от 12.07.2011 г. до 12.09.2011 г. вкл., по която са 

постъпили общо 11 проектни предложения. 

В съответствие с изискванията за проведената оценка Оценителната комисия е изготвила 

Оценителен доклад по отношение, на който към 31.12.2011 г. е приключила проверката от страна на 

отдел „Вътрешен контрол по изпълнение на проекти‖.  

 Пета сесия, обхващаща периода от 13.09.2011 г. до 14.11.2011 г. вкл., по която са 

постъпили общо 35 проектни предложения. 

Оценката на постъпилите в рамките на сесията проектни предложения е стартирала на 
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21.11.2011 г. Към 31.12.2011 г. тази сесия е била в процес на извършване на оценка на 

административното съответствие и допустимостта. 

В резултат на издадените по процедурата Решения на Ръководителя на ДО за предоставяне на 

БФП е назначен екип по договаряне, който към 31.12.2011 г. е провел процедура на договаряне с 

одобрените за финансиране кандидати от първа и втора сесия.  

Сключени са 22 договора с обща стойност на предоставената по тях безвъзмездна финансова 

помощ в размер на 29 201 879,76 лв. (14 930 913,06 евро).  

Изпълнението на договорите е в начален етап и до 31.12.2011 г. са одобрени графиците за 

провеждане на тръжни процедури по 4 от тях, с което стартират дейностите по изпълнение на 

проектите. Извършени са 2 проверки на място във връзка с предстоящи СМР. 

 Процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с 

няколко крайни срока за кандидатстване BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от 

стартиращи предприятия” 

Обявеният бюджет по процедурата е в размер на: 39 116 600,00 лева /20 000 000,00 евро/, от 

които средства от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ в размер на 33 249 110,00 лева 

/17 000 000,00 евро/, и Национално съфинансиране – 5 867 490,00 лева /3 000 000,00 евро/.  

Предвид обстоятелството, че процедурата е обявена с етап на предварителен подбор, който 

към 31 декември 2011 г. все още не е приключил, средствата от общия бюджет на процедурата не са 

усвоени. 

В периода от 06 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г. по процедурата са постъпили общо 322 

броя формуляри за предварителен подбор, чиято оценка е протекла в общо 5 /пет/ сесии. Двама 

кандидати, подадали формуляри за предварителен подбор в рамките на първа и четвърта сесия по 

процедурата, в последствие са оттеглили своите проекти, които не са били обект на оценка. 

Оценителната комисия е назначена, като считано от 04 май 2011 г. е стартирала оценката на 

постъпилите в рамките на първа сесия формуляри.   

 Първа сесия, с период за кандидатстване 06 януари 2011 г. до 09 март 2011 г. вкл., по 

която са постъпили общо 74 /седемдесет и четири/ броя формуляри за предварителен подбор. 

В съответствие с изискванията за проведената оценка Оценителната комисия е изготвила 

Оценителен доклад, който след извършване проверка от страна на отдел „Вътрешен контрол по 

изпълнение на проекти‖ е представен за одобрение на Управляващия орган на 08 ноември 2011 г. 

След отразяване на получените коментари на Управляващия орган в писма от 02-04-01-43-

49/28.11.2011 г. и 02-04-01-43-65/30.12.2011 г. към 31 декември 2011 г. докладът все още не е одобрен 

от Ръководителя на Управляващия орган.  

 Втора сесия, обхващаща периода от 10 март – 10 май 2011 г. вкл., по която са постъпили 

общо 66 /шестдесет и шест/ броя формуляри за предварителен подбор; 

В съответствие с изискванията за проведената оценка Оценителната комисия е изготвила 

Оценителен доклад, който след извършване проверка от страна на отдел „Вътрешен контрол по 

изпълнение на проекти‖ е представен за одобрение на Управляващия орган на 15 ноември 2011 г.  

След отразяване на получените коментари на Управляващия орган в писмо от 28.11.2011 г. към 

31 декември 2011 г. докладът все още не е одобрен от Ръководителя на Управляващия орган.  

 Трета сесия, обхващаща периода от 11 май – 12 юли 2011 г. вкл., по която са постъпили 

общо 44 /четиридесет и четири/ броя формуляри за предварителен подбор; 

В съответствие с изискванията за проведената оценка Оценителната комисия е изготвила 

Оценителен доклад, който след извършване проверка от страна на отдел „Вътрешен контрол по 

изпълнение на проекти‖ е представен за одобрение на Управляващия орган на 17 ноември 2011 г.  

След отразяване на получените коментари на Управляващия орган в писмо от 06.12.2011 г. към 

31 декември 2011 г. докладът все още не е одобрен от Ръководителя на Управляващия орган.  

 Четвърта сесия, обхващаща периода от 13 юли – 13 септември 2011 г. вкл., по която са 

постъпили общо 48 /четиридесет и осем/ броя формуляри за предварителен подбор; 

В съответствие с изискванията за проведената оценка Оценителната комисия е изготвила 

Оценителен доклад, който след извършване проверка от страна на отдел „Вътрешен контрол по 

изпълнение на проекти‖ е представен за одобрение на Управляващия орган на 07 декември 2011 г. Към 

31 декември 2011 г. докладът не е одобрен.  

 Пета сесия, обхващаща периода от 14 септември – 15 ноември 2011 г. вкл., по която са 

постъпили общо 89 /осемдесет и девет/ броя формуляри за предварителен подбор. 

Оценката на постъпилите в рамките на сесията формуляри за предварителен подбор е 

стартирала на 22.11.2011 г. със сесията по отварянето им, в съответствие с определения в Насоките за 

кандидатстване по процедурата 7-дневен срок считано от датата на крайния срок за кандидатстване. По 

формулярите за предварителен подбор от тази сесия към 31 декември 2011 г. е приключила оценката на 
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административното съответствие и допустимостта, като по изготвения протокол от оценката се е 

извършвал предварителен контрол от отдел „Вътрешен контрол по изпълнението на проекти‖.  

Окончателната оценка на формулярите за предварителен подбор от пета сесия следва да 

приключи през първото тримесечие на 2012 г.  

Предвид обстоятелството, че процедурата е обявена с етап на предварителен подбор, който към 

31 декември 2011 г. не приключил за нито една от сесиите за отчетния период няма подписани и влезли 

в сила договори по тази процедура.   

 Процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти, с няколко крайни срока за 

кандидатстване BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи 

офиси за технологичен трансфер” 

Обявеният бюджет по процедурата е в размер на: 9 779 150,00 лева /5 000 000,00 евро/, от които 

средства от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ в размер на 8 312 277,50 лева /4 250 

000,00 евро/, и Национално съфинансиране – 1 466 872,50 лева /750 000,00 евро/. 

Предвид обстоятелството, че процедурата е обявена с етап на предварителен подбор и към 31 

декември 2011 г. не е приключила същинската оценка по нито една от сесиите средствата от общия 

бюджет на процедурата не са усвоени. 

В периода от 13 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г. по процедурата са постъпили общо 53 

броя формуляри за предварителен подбор, чиято оценка е протекла в общо 5 /пет/ сесии.  

 Първа сесия, с период за кандидатстване 13 януари 2011 г. до 16 март 2011 г. вкл., по 

която са постъпили общо 13 /тринадесет/ броя фомуляри за предварителен подбор. 

В съответствие с изискванията за проведената оценка Оценителната комисия е изготвила 

Оценителен доклад, който след извършване проверка от страна на отдел „Вътрешен контрол по 

изпълнение на проекти‖ е представен за одобрение на Управляващия орган на 10.08. 2011 г.  

След отразяване на получените коментари на Управляващия орган в писмо от 27.09. 2011 г. на  

10.10.2011 г.  докладът е одобрен от Ръководителя на Управляващия орган.  

Въз основа на полученото одобрение от Управляващия орган е издадено Решение № ТТ-01-

1/11.10.2011 г. на Ръководителя на Договарящия орган, с което 11 кандидата са одобрени да бъдат 

поканени да представят цялостен формуляр за кандидатстване. Размерът на исканата безвъзмездна 

финансова помощ от одобрените кандидати е на стойност от  2 889 635,08 лева (1 477 469.62 евро). 

 Втора сесия, обхващаща периода от 17 март – 18 май 2011 г. вкл., по която са постъпили 

общо 6 /шест/ броя формуляри за предварителен подбор; 

В съответствие с изискванията за проведената оценка Оценителната комисия е изготвила 

Оценителен доклад, който след извършване проверка от страна на отдел „Вътрешен контрол по 

изпълнение на проекти‖ е представен за одобрение на Управляващия орган на 17.08. 2011 г.  

След отразяване на получените коментари на Управляващия орган в писмо от 04.10. 2011 г. на 

08.11. 2011 г.  докладът е одобрен от Ръководителя на Управляващия орган.  

Въз основа на полученото одобрение от Управляващия орган е издадено Решение № ТТ-01-

2/08.11.2011 г. на Ръководителя на Договарящия орган, с което 2 кандидата са одобрени да бъдат 

поканени да представят цялостен формуляр за кандидатстване. Размерът на исканата безвъзмездна 

финансова помощ от одобрените кандидати е на стойност от  733 814,00 лева (375 198.90 евро). 

 Трета сесия, обхващаща периода от 19 май – 20 юли 2011 г. вкл., по която са постъпили 

общо 9 /девет/ броя формуляри за предварителен подбор; 

В съответствие с изискванията за проведената оценка Оценителната комисия е изготвила 

Оценителен доклад, който след извършване проверка от страна на отдел „Вътрешен контрол по 

изпълнение на проекти‖ е представен за одобрение на Управляващия орган на 21.10. 2011 г.  

След отразяване на получените коментари на Управляващия орган в писмо от 08.11.2011 г. на 

23.11. 2011 г.  докладът е одобрен от Ръководителя на Управляващия орган.  

Въз основа на полученото одобрение от Управляващия орган е издадено Решение № ТТ-01-

3/24.11.2011 г. на Ръководителя на Договарящия орган, с което 7 кандидата са одобрени да бъдат 

поканени да представят цялостен формуляр за кандидатстване. Размерът на исканата безвъзмездна 

финансова помощ от одобрените кандидати е на стойност от  2 617 548,00 лева (1 338 351.57 евро). 

 Четвърта сесия, обхващаща периода от 21 юли – 21 септември 2011 г. вкл., по която са 

постъпили общо 9 /девет/ броя формуляри за предварителен подбор; 

В съответствие с изискванията за проведената оценка Оценителната комисия е изготвила 

Оценителен доклад, който след извършване проверка от страна на отдел „Вътрешен контрол по 

изпълнение на проекти‖ е представен за одобрение на Управляващия орган на 17.11. 2011 г.  Към 31 

декември 2011 г. докладът не е одобрен.  

 Пета сесия, обхващаща периода от 22 септември – 23 ноември 2011 г. вкл., по която са 

постъпили общо 16 /шестнадесет/ броя формуляри за предварителен подбор. 
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Оценката на постъпилите в рамките на сесията формуляри за предварителен подбор е 

стартирала на 29.11.2011 г. със сесията по отварянето им, в съответствие с определения в Насоките за 

кандидатстване по процедурата 7-дневен срок считано от датата на крайния срок за кандидатстване. По 

формулярите за предварителен подбор от тази сесия към 31 декември 2011 г. е приключила оценката на 

административното съответствие и допустимостта, като изготвения протокол от оценката е представен 

за извършване на предварителен контрол от отдел „Вътрешен контрол по изпълнението на проекти‖.  

Окончателната оценка на формулярите за предварителен подбор от пета сесия следва да 

приключи през първото тримесечие на 2012 г.  

 Процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти, с няколко крайни срока за 

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

технологични центрове” 

Обявеният бюджет по процедурата е в размер на: 39 116 600,00 лева /20 000 000,00 евро/, от 

които средства от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ в размер на 33 249 110,00 лева /17 

000 000,00 евро/, и Национално съфинансиране – 5 867 490,00 лева /3 000 000,00 евро/. 

Предвид обстоятелството, че процедурата е обявена с етап на предварителен подбор и към 31 

декември 2011 г. не е приключила същинската оценка по нито една от сесиите и средствата от общия 

бюджет на процедурата не са усвоени. 

В периода от 10 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г. по процедурата са постъпили общо 10 

броя формуляри за предварителен подбор, чиято оценка е протекла в общо 3 /три/ сесии.  

 Първа сесия, с период за кандидатстване 10 януари 2011 г. до 14 март 2011 г. вкл., по 

която са постъпили общо 2 /два/ броя формуляри за предварителен подбор; 

 Втора сесия, обхващаща периода от 15 март – 16 май 2011 г. вкл., по която е постъпил 1 

/един/ брой формуляри за предварителен подбор; 

 Трета сесия, обхващаща периода от 17 май – 18 юли 2011 г. вкл., по която е постъпил 1 

/един/ брой формуляри за предварителен подбор; 

По отношение на 3-те броя формуляри за предварителен подбор от първа, втора и трета сесия е 

извършена оценка. 

В съответствие с изискванията за проведената оценка Оценителната комисия е изготвила 

Оценителен доклад, който след извършване проверка от страна на отдел „Вътрешен контрол по 

изпълнение на проекти‖ е представен за одобрение на Управляващия орган на 31.10.2011 г. и е одобрен 

от Ръководителя на Управляващия орган на 23.11.2011 г.  

Въз основа на полученото одобрение от Управляващия орган е издадено Решение № ТЦ-01-

1/24.11.2011 г. на Ръководителя на Договарящия орган, с което 2 кандидата са одобрени да бъдат 

поканени да представят цялостен формуляр за кандидатстване. Размерът на исканата безвъзмездна 

финансова помощ от одобрените кандидати е на стойност от  3 510 426,93 лева (1 794 880.32 евро). 

 Четвърта сесия, обхващаща периода от 19 юли – 19 септември 2011 г. вкл., по която са 

постъпили общо 2 /два/ броя формуляри за предварителен подбор; 

По отношение на 2-та броя формуляри за предварителен подбор от четвърта сесия е извършена 

оценка. 

В съответствие с изискванията за проведената оценка Оценителната комисия е изготвила 

Оценителен доклад, който след извършване проверка от страна на отдел „Вътрешен контрол по 

изпълнение на проекти‖ е представен за одобрение на Управляващия орган на 01.12.2011 г.  Към 31 

декември 2011 г. докладът не е одобрен.  

 Пета сесия, обхващаща периода от 20 септември – 21 ноември 2011 г. вкл., по която са 

постъпили общо 4 /четири/ броя формуляри за предварителен подбор, един от които извън срока. 

Окончателната оценка на формулярите за предварителен подбор от пета сесия следва да 

приключи през първото тримесечие на 2012 г.  

 Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, 

с няколко крайни срока за кандидатстване BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за 

научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия” 

Обявеният бюджет по процедурата е в размер на: 39 116 600,00 лева /20 000 000,00 евро/, от 

които средства от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ в размер на 33 249 110,00 лева /17 

000 000,00 евро/, и Национално съфинансиране – 5 867 490,00 лева /3 000 000,00 евро/. 

Към 31 декември 2011 г. по процедурата няма постъпили проектни предложения и не е 

стартирало извършването на оценка.  

Съгласно подписаното на 23 ноември 2011 г. допълнително споразумение № 3 към 

Междуинституционалното споразумение за делегиране на Изпълнителната агенция за насърчаване на 

малките и средните предприятия функциите на Междунно звено по приоритетни оси 1 и 2 на 

програмата оценката на постъпилите по тази процедура проекти следва да се извърши от Управляващия 
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орган на ОП „Конкурентоспособност‖. 

Предвид етапа, на който се намира реализацията на процедурата по нея все още не е провеждана 

оценка, съответно  не са сключвани и влизали в сила договори.  

 

3.1.3 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 2011 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. 

 

3.1.4 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 

 

3.1.5 Списък на незавършените операции и график за приключването им (само в 

окончателния доклад). 

Неприложимо 

 

3.1.6 Срещани значителни проблеми и предприети мерки за разрешаването им 

 

3.1.6.1 Срещнати значителни проблеми през 2011 г., свързани с изпълнението на операциите по 

Приоритетна ос 1 могат да бъдат посочени следните:  

  Проблеми във връзка с оценката на проектни предложения: 

Обявяването на голям брой  процедури в рамките на отчетния период, породи съществени 

затруднения при тяхната последваща реализация от гледна точка ресурсното обезспечаване, както на 

оценителния процес и процеса на договаряне, така и на тяхното последващо изпълнение.  

Въпреки разработените нови правила за работа и утвърдения в началото на 2011 г. общ 

вариант на наръчник за Управляващия орган и Междинното звено на различните етапи от процеса по 

оценка е отчетено наличието на предпоставки за генериране на общо забавяне в оценителния процес, 

поради: 

- Извършване на предварителен контрол на номиниран състав на Оценителна комисия, както в 

рамките на ИАНМСП, в качеството на Междинно звено и Договарящ орган по приоритетни оси 1 и 2 на 

ОП „Конкурентоспособност‖ така и в Управляващия орган.  

- Извършване на предварителен контрол на документацията на оценителните комисии за 

извършената оценка на проектните предложения по приоритетни оси 1 и 2, както в рамките на 

ИАНМСП, в качеството на Междинно звено и Договарящ орган по приоритетни оси 1 и 2 на ОП 

„Конкурентоспособност‖, така и в Управляващия орган.  

        Проблеми във връзка с мониторинга и наблюдението на договорите в етап на  

изпълнение по процедурите  по Приоритетна ос 1:  

- Значително забавяне в процедурата за избор на независими експерти за извършване на 

мониторинг на договори за безвъзмездна финансова помощ, вследствие на това, че самата процедура 

изисква твърде дълъг срокве.  

- Постъпване на искания за изменения на договорите за безвъзмездна помощ за промени в 
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графиците на дейностите поради затруднения и закъснения в провеждането  на тръжни процедури, с 

които бенефициентите отлагат изпълнението на съществени дейности за следващ период, което поставя 

под въпрос цялостния краен резултат от изпълнението им. Във връзка с което част от бенефициентите 

са поискали удължаване на срока за изпълнение на договорите за предоставяне на безвъзмездна помощ. 

- Невъзможност за осигуряване на финансов ресурс от страна на бенефициентите за 

изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ, което води да забавяне в изпълнението на 

дейностите по проектите. 

 

3.1.6.2 Предприети мерки за решаване на възникналите проблеми  

- Във връзка с необходимостта от осигуряване на независима експертиза при извършване на 

мониторинг на сключените договори по приоритетни оси 1 и 2 на ОПК е подписано Рамково 

споразумение с избрания изпълнител след проведена процедура по ЗОП и НВМОП. Съответно 

сроковете за предоставяне на заключение от независимите експерти са изцяло съобразени със сроковете 

за верифициране на разходите и извършване на плащания към бенефициенти, определени в ПМС 

179/2010. За целта е разработена изцяло нова „Процедура за определяне на независими експерти и 

извършване на мониторинг/даване на експертна оценка от тях"; 

- С Постановление на МС № 80 от 23 април 2012г., в сила от 1 май 2012г., за изменение и 

допълнение на нормативни актове на Министерския бяха внесени изменения в Устройствените 

правилници на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Изпълнителната агенция за 

насърчаване на малките и средните предприятия. Съгласно § 5, (6) от предходните и заключителни 

разпоредби на постановлението, „правата и задълженията на Изпълнителната агенция за насърчаване на 

малките и средните предприятия в качеството й на междинно звено по договорите за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007 - 2013 се поемат от Главна дирекция "Европейски фондове за 

конкурентоспособност" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.―. В допълнение, 

съгласно§ 5, (5) от гореописаните разпоредби,  „обявените процедури за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, по които сключването на договор е делегирано на Изпълнителната агенция за 

насърчаване на малките и средните предприятия, се довършват от Главна дирекция "Европейски 

фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.― Целта 

на осъществените промени е ускоряване процесите на оценка, изпълнение, верификация и плащане към 

крайните бенефициенти чрез обединяване на двете структури в единен орган. По този начин ще се 

премахне дублирането на функции в двете администрации и ще се постигне скъсяване на процеса 

„оценка на проектно предложение – подписване на договор – мониторинг и верификация на 

изпълнението му – плащане‖. Това ще бъде осъществено чрез преразпределяне на функции между 

съществуващите в Управляващия орган отдели, както и чрез създаването на нови специализирани 

отдели. 

 

3.1.7 Сериозни проблеми, установени по реда на член 62, параграф 1, буква (г) (i) от 

Регламент (ЕО) № 1083/2006. 

Не са установени.  

 

3.2 Приоритет 2  

3.2.1 Постигане на целите и анализ на напредъка   

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 Общо 

Показател 1 

Нарастване на 

производствения капацитет 

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 подкрепените 

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% 

Средно в подкрепените 

предприятия: 
 

37,25% 

 
Средно в малките 

предприятия: 

 
13,16 % 

 

Средно в средните 
предприятия: 

41,53% 

 
Средно в големите 

предприятия: 

87,61% 
 

Средно в микро 

предприятия: 
42 % 

    37,25 % 

 

Цел(2) 0 0 0 +15%   +15%   +15% 

Изходно положение(3) 0          

Показател 2  
Дял на предприятия, които 

използват общи и 

специализирани 

консултантски услуги.  

 

Постигнати резултати 0 0 0 0 0     0 

Цел 0 0 0 29.3%   35%   35% 

Изходно положение 22% 

(2006) 

         

Показател 3  
Намаляване на средната 

възраст на технологичното 

оборудване в подкрепените 

предприятия.  

 

Постигнати резултати 0 0 8,53 % средно в 
подкрепените 

предприятия, 

като: 

- малки 

предприятия: 

10,2 %; 
- средни 

предприятия: 

3,55 %. 

Средно в подкрепените 
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 % 

Средно в подкрепените 
предприятия: 

12,58% 

 

Средно в малките 

предприятия: 

10.44 % 
 

Средно в средните 

предприятия: 
12,58% 

 

Средно в големите 
предприятия: 9,96 % 

 

Средно в микро 

предприятия: 

32 % 

    12,58 % 

Цел 0 0  35,5%   30%   30% 

Изходно положение 45,5%          
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Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Показател 4  
Брой на подкрепени МСП, 

които въвеждат в употреба 

нови технологии/ продукти  

Постигнати резултати 0 0 5 МСП, в т.ч: 
4 малки 

предприятия и 

едно средно 
предприятие 

  

 65 МСП, в т.ч: 
 

8 микро предприятия 

43 малки предприятия  14 
средни предприятия 

60 МСП, в т.ч: 
 

3 микро предприятия 

24 малки предприятия 
33 средни предприятия 

    60 

Цел 0 0 0 60   160   160 

Изходно положение 0          

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 големи 

предприятия; 

 

89 броя сертификати в малки 
предприятия. 

 

29 броя сертификати в средни 
предприятия; 

 

18 броя сертификати в микро 
предприятия; 

151 броя сертификати, 

в т.ч:  

 

7 броя сертификати в 

големи предприятия; 

 
76 броя сертификати в 

малки предприятия. 

 
38 броя сертификати в 

средни предприятия; 

 
30 броя сертификати в 

микро предприятия; 

    151 

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     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     0 

Цел 0 0 0 7%   20%   20% 

Изходно положение 0          

Показател  8  

Ниво на удовлетвореност на 

предприятията, получили 

услуги от консултантски 

организации 

Постигнати резултати 0 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     0 

Цел 0 0 0 20   60   60 

Изходно положение 0          

Показател 10  

Дял енергия от ВЕИ спрямо 

общото количество енергия, 

потребявано от 

подкрепените предприятия. 

Постигнати резултати 

 

0 0 0 0 0     0 

Цел 0 0 0 5%   10%   10% 

Изходно положение 0          

Показател 11  Постигнати резултати 0 0 0 0 0     0 
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Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Брой енергийно ефективни 

технологии/процеси/решени

я, въведени в подкрепените 

предприятия 

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     0 

Цел 0 0 0 16   30   30 

Изходно положение 0          

 
 
(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 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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Стойностите на индикаторите, посочени в таблицата по-долу, отразяват постигнатия напредък от 

изпълнението на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2 на 

ОП ―Конкурентоспособност‖, по които към 31.12.2011г. 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 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на предприятията‖ – 2 

броя договори, по които през 2011 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 BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия‖ – 

100 броя договори, по които към 31.12.2011 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 BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия‖ – 16 броя 

договори, по които към 31.12.2011 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 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати стандарти‖ – 

7 броя договори, по които  през 2011 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); 

 Процедура BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти‖ – 98 брой 

договор, по който към 31.12.2011 г. е извършено окончателно плащане (индикатор 5); 

 Процедура BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия‖ – 1 

брой договор, по който към 31.12.2011 г. е извършено окончателно плащане (индикатор 1, 3 и 4); 

 

За оперативните програми, съфинансирани от ЕСФ: информация по целеви групи в 

съответствие с Приложение XXIII. 

Неприложимо  

 

3.2.2 Анализ на качеството  

В рамките на отчетния период е извършвана оценка по отношение на общо 2 298 броя 

проектни предложения. Приключена е оценката по отношение на 1 022 проекта, а за останалите 1 276 

проекта, по които оценката е стартирала в края на отчетния период оценителния процес е планирано 

да приключи през първото тримесечие на 2012 г.  

За отчетния период от 01 януари до 31 декември 2011 г. са сключени общо 582 броя договора 

със стойност на пердоставената по тях безвъзмездна финансова помощ в размер на 275 498 375,10 

лева (140 862 243.12 евро), което представлява 51,78 % от стойността на всички сключени договори 

по приоритетна ос 2 от началото на стартиране на оперативната програма средства.  

Данните за постигнатия финансов напредък по Приоритетна ос 2 на ОП 

„Конкурентоспособност‖ към 31.12.2011 г. показват, че към края на отчетния период договорената 

безвъзмездна финансова помощ представлява 34.89 % от общия бюджет на приоритетната ос, като 

изплатените средства (авансови, междинни и окончателни плащания) възлизат на 9,47 % от общия 

бюджет.  

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” 

Към 31.12.2011 г. изпълнението на дейностите по проектите е приключило, като са подадени 

общо 129 финални отчета.  
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В края на отчетния период (31.12.2011 г.) общата сума на верифицираните и платени средства по 

123 от подадените финални отчети възлиза на  4 404 738,35 лева (2 252 141.50 евро). Седем от 

посочените отчети са платени през 2011 година, като стойността им е 227 227,86 лв. (116 181.54 евро). 

Шест финални отчета не са одобрени от Междинното звено и разходите по изпълнението не са признати 

за допустими.  

  През 2011 г. са извършени 63 посещения на място, свързани с проследяване на устойчивостта и 

резултатите от проектите. 

Общият брой на прекратените по процедурата договори е 50, като причините за 

прекратяването им са, както следва: 

- Липса на необходимите средства за изпълнение на договора, вследствие на финансовата и 

икономическа криза: причината е посочена от общо 24 бенефициенти, поискали прекратяване на 

договори; 

- Невъзможност за изпълнение на дейностите по договора, произтичаща от проблеми с 

изпълнители (доставчици) – липса на изпълнител; непоемане на сроков ангажимент; по-високи от 

планираните цени, предложени от външни (извън България) организации; настъпили пазарни изменения 

(липса на консултиращи/ сертифициращи/ изпитващи организации в България, които да изпълнят 

одобрените дейности по проекта или такива, които не биха могли да ги изпълнят до изтичане на срока 

на договора) – общо 5 броя; 

- Невъзможност за изпълнение на дейностите по договора, произтичаща от вътрешни за 

бенефициента фактори/причини – общо 3 броя; 

- Неизпълнение на дейностите, произтичащо от неодобрени искания за изменение в договора 

за безвъзмездна финансова помощ – общо 1 брой; 

- Прекратяване на договори от страна на Договарящия орган на основание чл. 11.2. от Общите 

условия към договора, а именно липса на отчетност и необосновано неизпълнение на проектни 

дейности – общо 17 броя; 

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”  

Изпълнението на дейностите по проектите по всички договори за безвъзмездна финансова 

помощ е приключило в началото  на 2010 г., като са подадени общо 49 финални отчета. През месец 

септември 2010 г. е прекратен един договор с подаден финален отчет, а втори договор с подаден 

финален отчет е прекратен през февруари 2011 г. Вследствие на това от общо подадените 49 финални 

отчета в края на периода, отчетите по процедурата са 47 броя.  

Към края на отчетният период общата сума на верифицираните и платени средства по 41 от 

общо 47 отчети възлиза на 10 516 014.78 лева (5 376 835.45евро). Плащанията по останалите договори 

предстои да бъдат извършени. 

От началото на изпълнението на процедурата до края на отчетния период са проведени общо 173 

посещения на място. Само през 2011 г. са осъществени 11 проверки на място, като Осем от проверките 

са извършени в съответствие с Годишния план за проверки на място за 2011 г. с цел последващ 

мониторинг на постигнатите резултати и устойчивост на резултатите. Останалите три проверки са 

извършени за установяване изпълнението на други задължения на бенефициентите във връзка с 

приключилото изпълнение на проектите. 

През 2011 г. МЗ инициира и допълнителна извънредна проверка по един отчет с вече извършено 

финално плащане. Проверката е стартирана в резултат на отправени препоръки от страна на 

Сертифициращия орган, като са установени обстоятелства, налагащи изискването на възстановяване на 

част от изплатените средства. Бенефициентът е възстановил средства в размер на 122 483,73 лева 

(62 625.89 евро). 

Общият брой на прекратените по процедурата договори е 78, като причините за прекратяването 

им са, както следва: 

- 59 броя договори подписани 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 
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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 3 договора (един от 

тези договори е прекратен през 2011 г.). 

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по прекратените 78 броя договори възлиза на 32 

521 847,42 лв. (16 628 411.60 евро). 

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по прекратения през 2011 г. договор възлиза на  

62 712,33 лв. (32 064,79 евро).  

През 2011 г. е изпратена покана за доброволно възстановяване на недължимо платена сума, 

следствие регистрирана нередност в края на 2010 г. с финансово изражение 6 812.70 лв.(3 483.33 евро). 

Бенефициентът не е възстановил сумата в рамките на посочения срок. Чрез  Националната агенция за 

приходите към 31.12.2011 г. са възстановени общо 5 000 лв. (2 556.50 евро). 

По два от договорите, с подадени финални отчети, не са закрити нередности – подозрение за 

измама, регистрирани през 2010 г. Като превантивна мярка са спрени плащанията. Нередностите не са 

разкрити през периода поради започнати и неприключили съдебни и административни процедури.   

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003/2.1.03 

„Покриване на международно признати стандарти” 

От началото на изпълнение на процедурата до края на отчетния период са прекратени общо 67 

договора, в резултат на което, в етап на изпълнение и приключили са общо 114 (сто и четиринадесет) 

договора с размер на безвъзмездната финансова помощ, възлизащ на 4 089 983,25  лева (2 091 207,31 

евро). 

Към 31.12.2011 г. няма договори в етап на изпълнение. 

От началото на изпълнение на договорите по процедурата към 31 декември 2011 г. са извършени 

342 посещения на място, като за 2011 г. броят им е 25.  

Подадени общо 128 отчета, от които 11 междинни отчети  и 117 финални отчети. През 2011 г. са 

постъпили 20 финални отчета.  

Общата сума на платените средства към 31 декември 2011 г. е 2 491 733,24 лева 1 274 022.52 

евро).  

Общият брой на прекратените по процедурата договори е 67, като причините за прекратяването 

им са, както следва: 

- Липса на финансови средства за изпълнение на дейностите по договора вследствие 

финансовата и икономическа криза - общо 49 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 17 договора  

- 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 67 броя договори възлиза на 

2 454 229,83 лв. (1 254 847.03 евро). 

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по прекратените през 2011 г. – 26 броя договори 

възлиза на 679 023.92 лв. (347 184.74 евро). 

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003/2.1.04 

„Технологична модернизация в малки и средни предприятия” 

От началото на изпълнение на процедурата до края на отчетния период са прекратени общо 60 

договора с размер на договорената БФП 41 969 538.93лв. (21 459 013.67 €) , в резултат на което са 

изпълнени общо 112 (сто и дванадесет) договора. 

Подадени са общо 123 отчета, от които 11 междинни и 112  финални. През отчетния период са 

подадени 54 финални отчета, през 2009 г. са подадени 1 междинен и 1 финален отчети, а през 2010 г. са 

подадени 10 междинни и 57 финални отчети. 

Общата сума на платените средства към 31 декември 2011 г. е 49 032 716.66 лева, като по 104 

договора са извършени окончателни плащания. Към 31.12.2011 г. предстои да бъдат извършени 

окончателни плащания по 7 финални отчета. 

От началото на изпълнение на ДБФП по процедурата към 31 декември 2011 г. са извършени 372 

посещения на място, от които 42 през 2009 г., 237 през 2010 г. и 93 през 2011 г. От извършените 

посещения на място 123 са извършени в резултат на подадени междинни(11)/финални(112) отчети с цел 
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верифициране на закупеното по проекта оборудване и услуги. Останалите посещения на място са 

извършени с цел удостоверяване на доставки на оборудване, закупено по проектите и/или приемо-

предаване на извършени услуги, както и с цел продледяване изпълнението на проектите. Всяко едно от 

горепосочените посещения на място е въведено в ИСУН. 

Общият брой на прекратените по процедурата договори е 60, 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 39 

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 21 договора  

 Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003/2.1.05 

„Технологична модернизация в големи предприятия” 

Общата стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ в размер на 97 140 549,83 лева 

(49 667 936.30 евро), като към 31.12.2011 г. общо в процес на изпълнение - 1 договор, в процес на 

разглеждане на представени финални отчети по договори за безвъзмездна финансова помощ - 14 отчета, 

платени договори след представени финални отчети 18 броя. Общо платените средства са в размер на 

35 957 195,40 лева (18 384 904.08 евро) . Към 31 декември 2011 са прекратени 9 от сключените договори 

на обща стойност 18 964 455,59 лв (9 696 520.91евро). 

Във връзка с изпълнението на договорите по процедура BG161PO003-2.1.05 „Технологична 

модернизация в големи предприятия‖ за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. са извършени 2 

съществени, които касаят изменения на техническите характеристики на оборудването, заложено в 

договорите за безвъзмездна помощ.   

Във връзка с  изпълнението на договорите по процедурата, от началото на изпълнение на 

договорите по процедурата към 31 декември 2011 г. са извършени общо 140 посещения на място. През 

отчетния период са извършени 48 посещения на място. 

От началото на изпълнение на договорите по процедурата към 31 декември 2011 г. са подадени 

общо 43 отчета, от които 11 междинни отчети и 32 финални отчета.  

Към 31 декември 2011 са прекратени 9 от сключените договори на обща стойност 18 964 455,59 

лв (9 696 372,17 евро), 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.); 

- Констатирани от страна на Договарящия орган нередности по отношение на декларираните 

обстоятелства за категория на предприятието – на това основание е прекратен 1 договора. 

 Процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване 

BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”  

Обявеният бюджет по процедурата е в размер на: 97 791 500,00 лева /50 000 000,00 евро/, от 

които средства от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ в размер на 83 122 775,00 лева /7 

500 000,00 евро/, и Национално съфинансиране – 14 668 725,00 лева /43 000 000,00 евро/. 

В резултат на полученото на 07 януари 2011 г. одобрение от Ръководителя на Управляващия 

орган на изготвения от Оценителната комисия по процедурата Оценителен доклад е издадено Решение 

№ 2ТММ-01-1/07.01.2011 г. на Изпълнителния директор на ИАНМСП и Ръководител на Договарящия 

орган за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата. С Решението са одобрени за 

финансиране общо 194 броя проектни предложения от основния списък разпределени по категории, 

както следва: „микро-предприятие‖ – 29 броя, „малко предприятие‖ – 90 броя и „средно предприятие‖ – 

75 броя. Общата стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ на одобрените за 

финансиране кандидати е в размер на 97 425 075,30 лева (49 812 650,03 евро). 

По процедурата е съставен и „резервен списък‖ с 59 проектни предложения, които покриват 

минималните изисквания за получен резултат на техническа и финансова оценка, но за финансирането, 

на които не е наличен свободен финансов ресурс.  

Сключени са 194 броя договори с обща стойност на предоставената по тях безвъзмездна 

финансова помощ в размер на  97 174 847,08 лева (49 685 472.48 евро), от които 13 от „резервния 

списък‖. 

Договорите са сключени в периода от месец февруари до месец юли 2011 година, с максимална 

продължителност от 18 месеца. 

Всички сключени по процедурата 194 броя договори влизат в сила от датата на подписването им 

от двете страни.  
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От началото на изпълнение на процедурата до края на отчетния период са прекратени общо 20  

(двадесет) договора, в резултат на което, в етап на изпълнение са общо 174 (сто седемдесет и четири) 

договори с размер на безвъзмездната финансова помощ, възлизащ на 88 189 978.89 лева (45 091 511.86 

евро). 

От началото на изпълнение на договорите по процедурата към края на отчетния период са 

подадени общо 11 отчета, от които 5 междинни отчети и 6 финални. Приключена е проверката по два от 

междинните отчети и по един финален, като са извършени плащания. 

В периода 18.02.2011 г. - 31.12.2011 г.  по процедурата са извършени 122 посещения на място, 

от които 11 с цел верифициране на закупеното по проекта оборудване и услуги след подаване на 

междинни/финални отчети придружени с искания за междинно и/или окончателно плащане от страна 

на бенефициента. Всяко едно от горепосочените посещения на място е въведено в ИСУН.  

Общият брой на прекратените по процедурата договори е 20. 

Размерът на безвъзмездна финансова помощ по прекратените договори възлиза на  8 968 

839.59 лв. (4 585 765.21 евро). 

 Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за 

кандидатстване BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия”   

Обявеният бюджет по процедурата е в размер на: 58 674 900,00 лева /30 000 000,00 евро/, от 

които средства от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ в размер на 49 873 665,00 лева 

/25 500 000,00 евро/, и Национално съфинансиране – 8 801 235,00 лева /4 500 000,00 евро/. 

С взето в рамките на проведеното на 06 юли 2011 г. Осмо заседание на Комитета за 

наблюдение на ОП „Конкурентоспособност‖ решение е увеличен бюджета на процедурата с 1 333 

813,49 лева /681 968,01евро/.  

Оценката на постъпилите в рамките на крайния срок за кандидатстване по процедурата 113 

броя проектни предложения е извършена и отчетена в годишния доклад за 2010 г. Изготвеният от 

Оценителната комисия доклад за оценката е представен за одобрение на вниманието на Ръководителя 

на Управляващия орган на 21 януари 2011 г.  

След отразяване на получените коментари на Управляващия орган в писмо от 26 януари 2011 

г. на 02 февруари 2011 г. е получено одобрение на доклада от Ръководителя на Управляващия орган.  

В резултат на полученото одобрение от Ръководителя на Управляващия рган на изготвения от 

Оценителната комисия по процедурата Оценителен доклад е издадено Решение № 2ТМГ-01-

1/02.03.2011 г. на Изпълнителния директор на ИАНМСП и Ръководител на Договарящия орган за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата. С Решението са одобрени за 

финансиране общо 20 броя проектни предложения от основния списък. Общата стойност на 

предоставената безвъзмездна финансова помощ на одобрените за финансиране кандидати е в размер 

на 56 725 482,70 лева (29 003 278,76 евро). 

По процедурата е съставен и „резервен списък‖ с 56 проектни предложения, които покриват 

минималните изисквания за получен резултат на техническа и финансова оценка, но за 

финансирането, на които не е наличен свободен финансов ресурс. Последствие след увеличаване 

бюджета на процедурата е осигурен финансов ресур за финансиране на първия класиран в „резервния 

списък‖ кандидат. 

Сключени са 21 броя договори с обща стойност на предоставената по тях безвъзмездна 

финансова помощ в размер на 60 008 713,49 лева (30 681 9668,01 евро), от които 1 бр. с кандидат от 

„резервния списък‖. 

Двадесет от договорите са сключени през март 2011 г., един от договорите е сключен през 

месец юни 2011 г. Всички сключени по процедурата договори за безвъзмездна помощ влизат в сила 

от датата на подписването им от двете страни.  

Към 31.12.2011 г. в етап на изпълнение са 20 договора. Размерът на безвъзмездната финансова 

помощ по тях е 56 012 090,71 лв. (28 638 966.51 евро). 

Прекратен е 1 договор, с размер на безвъзмездна помощ 3 996 622,78 лв. (2 043 472.12 евро). 

Във връзка с  изпълнението на договорите по процедурата, от началото на изпълнение на 

договорите по процедурата до 31 декември 2011 г. са извършени общо 41 посещения на място.  

От началото на изпълнение на договорите по процедурата към 31 декември 2011 г. е подаден 

1 междинен отчет, който към момента е в процес на проверка. 

Общата сума на платените средства към 31 декември 2011 г. е 2 404 630.59 лева (1 229 486.96 

евро), които представляват авансови плащания по 4 договора за безвъзмездна финансова помощ. 

Към 31.12.2011 г. по процедурата не са регистрирани сигнали за нередност.  

Прекратен е 1 договор, причина за което е промяна във стратегическото развитие на 

дружеството и нецелесъобразност от изпълнението на проекта. 

 Процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: 
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BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти”  

Обявеният бюджет по процедурата е в размер на: 19 558 300,00 лева /10 000 000,00 евро/, от 

които средства от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ в размер на 16 624 555,00 лева /8 

500 000,00 евро/, и Национално съфинансиране – 2 933 745,00 лева /1 500 000,00 евро/. 

С взето в рамките на проведеното на 02 декември 2010 г. Седмо заседание на Комитета за 

наблюдение на ОП „Конкурентоспособност‖ решение е увеличен бюджета на процедурата с 4 889 

575,00 лева /2 500 000,00 евро/.  

В рамките на отчетния период е приключила оценката на допустимостта на проектните 

предложения, като след извършване на предварителен контрол от страна на отдел „Вътрешен 

контрол по изпълнение на проекти‖ по изготвения от Оценителната комисия протокол за 

извършената оценка на 17 януари 2011 г. е публикуван списък с отхвърлените на този етап 

кандидати. В списъка са включени 156 броя кандидати отпаднали поради несъответствие с 

критериите за оценка на допустимостта, на които са посочени основанията за тяхното отхвърляне и 

им е предоставен срок от 5 работни дни за представяне на възражения. В рамките на срока за 

обжалване са постъпили 85 броя възражения, които са разгледани съобразно приложимите към 

провеждане на процедурата правила. След разглеждането на възраженията по отношение на 4 броя 

проектни предложения Оценителната комисия е променила първоначално взетото от нея решение за 

отхвърляне на кандидатите и ги е допуснала до последваща оценка.  

По отношение на 237 броя проектни предложения, отговарящи на изискванията за 

административно съответствие и допустимост на 18.01.2011 г. е стартирала техническата и 

финансова оценка, която е приключила на 25.01.2011 г. В процеса на извършване на техническата и 

финансова оценка не са изискани допълнителни разяснения от кандидатите.  

В съответствие с изискванията за проведената оценка Оценителната комисия е изготвила 

Оценителен доклад, който след извършване проверка от страна на отдел „Вътрешен контрол по 

изпълнение на проекти‖ на е представен за одобрение на Управляващия орган на 28.01.2011 г.  

След отразяване на получените коментари на Управляващия орган в писма от 21.02. 2011 г. и 

07.03. 2011 г. на 14 април 2011 г. е получено одобрение на доклада от Ръководителя на Управляващия 

орган.  

Въз основа на полученото одобрение от Управляващия орган е издадено Решение № 3МС-01-

1/14.04.2011 г. на Ръководителя на Договарящия орган, с което се предоставя безвъзмездна 

финансова помощ в размер на 19 044 321,13 лева (9 737 206,78 евро) на 246 проектни предложения.  

Сключени са 224 броя договори с обща стойност на предоставената по тях безвъзмездна 

финансова помощ в размер на 17 893 552,48 лева (9 148 968.44 евро), от които в процес на 

изпълнение към 31.12.2011 г. са 216 броя на стойност 17 318 720.06 лева (8 855 056.78 евро).  

Договорите са сключени през месец юни, като след подписването им на бенефициентите е 

проведено обучение относно техническото и финансово изпълнение на проектите. 

Изпълнението на сключените стартира през месец юни 2011 г., като времевият обхват на 

проектите е максимум 12 месеца. Към 31.12.2011 г. изпълнението на дейностите по проектите не е 

приключило, като няма подадени финални отчети към момента. 

Към 31.12.2010 г. общата сума на платени средства възлиза на 139 998.77лв. (71 581.33 евро) 

аванси. 

От началото на изпълнението на процедурата до края на отчетния период са проведени общо 

34 посещения на място. 

Общият брой на прекратените по процедурата договори е 8. 

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по прекратените 8 броя договори възлиза на 

574 832.42 лв. (293 911.66 евро).  

 Процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване 

BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания” 
Обявеният бюджет по процедурата е в размер на: 19 558 300,00 лева /10 000 000,00 евро/, от 

които средства от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ в размер на 16 624 555,00 лева /8 

500 000,00 евро/, и Национално съфинансиране – 2 933 745,00 лева /1 500 000,00 евро/. 

Оценката на постъпилите по процедурата проектни предложения е стартирала на 15.04.2011 г. 

със сесията по отварянето им, непосредствено след назначаване на Оценителната комисия по 

процедурата. В периода от 15.04.2011 г. до 16.06.2011 г. е извършена оценка на административното 

съответствие и допустимост на проектите, като е изискано представянето на допълнителни 

документи и разяснения от общо 19 кандидати. След приключване на оценката за административно 

съответствие и допустимост и извършване на предварителен контрол от страна на отдел „Вътрешен 

контрол по изпълнение на проекти‖ по изготвения от Оценителната комисия протокол за 

извършената оценка на 22 юни 2011 г. е публикуван списък с отхвърлените на този етап кандидати. В 
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списъка са включени 6 броя кандидати отпаднали поради несъответствие с критериите за оценка на 

административното съответствие и допустимост, на които са посочени основанията за тяхното 

отхвърляне и им е предоставен срок от 5-работни дни за възражения. В рамките на срока за 

обжалване e постъпилo 1 възражение, което съгласно приложимите правила e разгледанo от 

Оценителната комисия.    

По отношение на 26 броя проектни предложения, отговарящи на изискванията за 

административно съответствие и допустимост на 01.07.2011 г. е стартирала техническата и 

финансова оценка, която е приключила на 15.07.2011 г. В процеса на извършване на техническата и 

финансова оценка са изискани допълнителни разяснения от общо 2 кандидати.  

В съответствие с изискванията за проведената оценка Оценителната комисия е изготвила 

Оценителен доклад, който след извършване проверка от страна на отдел „Вътрешен контрол по 

изпълнение на проекти‖ на е представен за одобрение на Управляващия орган на 01 август 2011 г.  

След отразяване на получените коментари на Управляващия орган в писма от 17 август 2011 

г. и 11 октомври 2011 г. на 27 октомври 2011 г. е получено одобрение на доклада от Ръководителя на 

Управляващия орган.  

Въз основа на полученото одобрение от Управляващия орган е издадено Решение № ТМУ-01-

1/28.10.2011 г. на Ръководителя на Договарящия орган, с което се предоставя безвъзмездна 

финансова помощ в размер на 5 327 445,11 лева (2 723 879,43 евро) на 24 проектни предложения.  

През месец декември са сключени 22 броя договори с обща стойност на предоставената по 

тях безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 990 383,31  лева (2 551 581.61 евро).  

Предвид обстоятелството, че оценката на проектните предложения по процедурата не е 

приключила към 31 декември 2011 г., към този момент все още е нямало сключени и влезли в сила 

договори. 

 Процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване 

BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”     

Обявеният бюджет по процедурата е в размер на: 97 791 500,00 лева /50 000 000,00 евро/, от 

които средства от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ в размер на 83 122 775,00 лева 

/42 500 000,00 евро/, и Национално съфинансиране – 14 668 725,00 лева /7 500 000,00 евро/. 

С решение взето в рамките на неприсъствено заседание на Комитета за наблюдение на ОП 

„Конкурентоспособност‖ бюджетът на процедурата е увеличен с 1 337 617,59 лева /683 913,01 евро/.  

Оценката на постъпилите по процедурата проектни предложения е стартирала на 12 април 

2011 г. със сесията по отварянето им, непосредствено след назначаване на Оценителната комисия по 

процедурата. В периода от 12 април до 03 юни 2011 г. е извършена оценка на административното 

съответствие и допустимост на проектите, като е изискано представянето на допълнителни 

документи и разяснения от общо 156 броя кандидати. След приключване на оценката за 

административно съответствие и допустимост и извършване на предварителен контрол от страна на 

отдел „Вътрешен контрол по изпълнение на проекти‖ по изготвения от Оценителната комисия 

протокол за извършената оценка на 03 юни 2011 г. е публикуван списък с отхвърлените на този етап 

кандидати. В списъка са включени 27 броя кандидати отпаднали поради несъответствие с критериите 

за оценка на административното съответствие и допустимост, на които са посочени основанията за 

тяхното отхвърляне и им е предоставен срок от 5-работни дни за възражения. В рамките на срока за 

обжалване са постъпили 7 броя възражения, които съгласно приложимите правила са разгледани от 

Оценителната комисия.  По отношение на 1 брой кандидат Оценителната комисия е намерила 

възражението за основателно и е променила първоначално взетото решение на отхвърляне на 

кандидата.  

В допълнение на 10 август 2011 г. е публикувано допълнение към списъка с отхвърлените на 

етап оценка на административното съответствие и допустимост кандидати с включен в него още 1 

брой кандидат. Не е постъпвало възражение от страна на отхвърления кандидат.  

По отношение на проектните предложения, отговарящи на изискванията за административно 

съответствие и допустимост на 14 юни 2011 г. е стартирала техническата и финансова оценка, която е 

приключила на 12 юли 2011 г. В процеса на извършване на оценката са изискани допълнителни 

разяснения от общо 17 броя кандидати на под етап техническа оценка и от 42 броя кандидати на под 

етап финансова оценка.  

В съответствие с изискванията за проведената оценка Оценителната комисия е изготвила 

Оценителен доклад, който след извършване проверка от страна на отдел „Вътрешен контрол по 

изпълнение на проекти‖ на е представен за одобрение на Управляващия орган на 21 юли 2011 г.  

След отразяване на получените коментари на Управляващия орган в писма от 08 август 2011 

г. и 30 август 2011 г. на 19 септември 2011 г. е получено одобрение на доклада от Ръководителя на 

Управляващия орган.  
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Въз основа на полученото одобрение от Управляващия орган е издадено Решение № 3ТММ-

01-1/19.09.2011 г. на Изпълнителния директор на ИАНМСП и Ръководител на Договарящия орган за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата. С Решението са одобрени за 

финансиране общо 119 броя проектни предложения от основния списък разпределени по категории, 

както следва: „микро-предприятие‖ – 12 броя, „малко предприятие‖ – 63 броя и „средно 

предприятие‖ – 44 броя. Общата стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ на 

одобрените за финансиране кандидати е в размер на 94 051 043,72 лева (48 088 272.68 евро). 

По процедурата е съставени „резервни списъци‖ с 29 проектни предложения за категории 

микро- и средно предприятие, които покриват минималните изисквания за получен резултат на 

техническа и финансова оценка, но за финансирането, на които не е наличен свободен финансов 

ресурс. Последствие след увеличаване бюджета на процедурата е осигурен финансов ресур за 

финансиране на първите двама класирани съответно в съставените „резервни списъци‖ за категория 

микро- и средно предприятие кандидати. 

През периода октомври-ноември са сключени 115 броя, в това число 3 броя договори с 

включени в „резервния списък‖ кандидати, с обща стойност на предоставената по тях безвъзмездна 

финансова помощ в размер на 94 132 767,86 лева (48 130 058.22 евро). Всички сключени по 

процедурата договори влизат в сила от датата на подписването им от двете страни.  

Сключените договори са с времеви обхват на проектите максимум 18 месеца. Към 30 

декември 2011 няма прекратени договори. 

Във връзка с изпълнението на договорите по процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична 

модернизация в малки и средни предприятия‖ за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. са 

извършени 10 съществени и 7 несъществени изменения на договорите за безвъзмездна финансова 

помощ. От тях 2 искания за удължаване на срока на договорите за безвъзмездна финансова помощ. 

Останалите 8 съществени изменения касаят изменения на техническите характеристики на 

оборудването, заложено в договорите за безвъзмездна помощ.   

- От началото на изпълнение на договорите по процедурата към 31 декември 2011 г. е 

извършено 1 посещение на място. 

- От началото на изпълнение на договорите по процедурата към 31 декември 2011 няма 

подадени междинни и финални отчети. 

Към 31 декември 2011 г. са извършени авансови плащания, възлизащи на  687 486,85 лева 

(351 511.84 евро). 

Към 31.12.2011 г. по процедурата са постъпили и регистрирани 5 бр. сигнали за нередност. 

Няма регистрирани нередности. 

По процедурата няма прекратяване на сключените и влезли в сила  договори.  

 Процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване 

BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на 

системи за управление на предприятията”     

Обявеният бюджет по процедурата е в размер на: 48 895 750,00 лева /25 000 000,00 евро/, от 

които средства от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ в размер на 41 561 385,50 лева 

/21 250 000,00 евро/, и Национално съфинансиране – 7 334 362,50 лева /3 750 000,00 евро/. 

Оценката на постъпилите по процедурата проектни предложения е стартирала на 17 октомври 

2011 г. със сесията по отварянето им, непосредствено след назначаване на Оценителната комисия по 

процедурата. В периода от 24 ноември до 02 декември 2011 г. е извършена оценка на 

административното съответствие и допустимост на проектите, като е изискано представянето на 

допълнителни документи и разяснения от общо 824 броя кандидати. След приключване на оценката 

за административно съответствие и допустимост и извършване на предварителен контрол от страна 

на отдел „Вътрешен контрол по изпълнение на проекти‖ по изготвения от Оценителната комисия 

протокол за извършената оценка на 19 декември 2011 г. е публикуван списък с отхвърлените на този 

етап кандидати. В списъка са включени 85 броя кандидати отпаднали поради несъответствие с 

критериите за оценка на административното съответствие и допустимост, на които са посочени 

основанията за тяхното отхвърляне и им е предоставен срок от 5-работни дни за възражения. В 

рамките на срока за обжалване са постъпили 29 броя възражения, които съгласно приложимите 

правила са разгледани от определени със заповед на Ръководителя на Договарящия орган лица. За 

резултатите от проверката кандидатите са уведомени писмено, като по отношение на 4 броя 

кандидати възраженията са били основателни и направена препоръка Оценителната комисия да 

промени първоначално взетото от нея решение за отхвърлянето им.  

По отношение на проектните предложения, отговарящи на изискванията за административно 

съответствие и допустимост на 02 декември 2011 г. е стартирала техническата и финансова оценка, 

която не е приключила към 31 декември 2011 г.  
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Предвид обстоятелството, че оценката на проектните предложения по процедурата не е 

приключила към 31 декември 2011 г. все още няма сключени и влезли в сила договори. 

 Процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване 

BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” 
Обявеният бюджет по процедурата е в размер на: 97 791 500,00 лева /50 000 000,00 евро/, от 

които средства от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ в размер на 83 122 775,00 лева /7 

500 000,00 евро/, и Национално съфинансиране – 14 668 725,00 лева /43 000 000,00 евро/. 

По процедурата са постъпили 543 броя проектни предложения, от които в последствие 1 

проектно предложение е било оттеглено и не е било обект на оценка. 

Съгласно подписаното на 23 ноември 2011 г. допълнително споразумение № 3 към 

Междуинституционалното споразумение за делегиране на Изпълнителната агенция за насърчаване на 

малките и средните предприятия функциите на Междунно звено по приоритетни оси 1 и 2 на 

програмата оценката на постъпилите по тази процедура проекти следва да се извърши от 

Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност‖. 

Със Заповед РД-16-1455/22.12.2011г. от Ръководителя на Управляващия орган е назначена 

Оценителна комисия, която да извърши оценката на постъпилите по процедурата проектни 

предложения. 

 Процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: 

BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори”   
Процедурата е обявена на 26 ноември 2010 г. с краен срок за кандидатстване 28 март 2011 г. 

Обявеният бюджет по процедурата е в размер на: 35 204 940,00 лева /18 000 000,00 евро/, от които 

средства от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ в размер на 29 924 199,00 лева /15 

300 000,00 евро/, и Национално съфинансиране – 5 280 741,00 лева /2 700 000,00 евро/. 

По процедурата са постъпили 42 броя проектни предложения, от които 1 бр. след изтичане на 

крайния срок за кандидатстване. 

Оценката на постъпилите по процедурата проектни предложения е стартирала на 20 май 2011 

г. със сесията по отварянето им, непосредствено след назначаване на Оценителната комисия по 

процедурата. В периода от 20.05.2011 г до 09.08.2011 г. е извършена оценка на административното 

съответствие и допустимост на проектите, като е изискано представянето на допълнителни 

документи и разяснения от общо 41 броя кандидати. След приключване на оценката за всеки един от 

двата етапа – оценка на административното съответствие и оценка на допустимостта, и извършване 

на предварителен контрол от страна на отдел „Вътрешен контрол по изпълнение на проекти‖ по 

изготвените от Оценителната комисия протоколи от оценката на 21.07.2011 г. и 11.08.2011 г. са 

публикувани списъци с отхвърлените на двата етапа кандидати.  В двата списъка са включени 21 

броя кандидати, на които са посочени основанията за тяхното отхвърляне и им е предоставен срок от 

5-работни дни за възражения. В рамките на срока за обжалване са постъпили 10 броя възражения на 

етап оценка на административното съответствие и 3 броя възражения на етап оценка на 

допустимостта, които съгласно приложимите правила са разгледани от Оценителната комисия. По 

отношение на 5 брой кандидати Оценителната комисия е намерила възражението за основателно и е 

променила първоначално взетото решение на отхвърляне на кандидата.  

По отношение на проектните предложения, отговарящи на изискванията за административно 

съответствие и допустимост на 12.08.2011 г. е стартирала техническата и финансова оценка, която е 

приключила на 19.08.2011 г. В процеса на извършване на оценката са изискани допълнителни 

разяснения от общо 23 броя кандидати.  

В съответствие с изискванията за проведената оценка Оценителната комисия е изготвила 

Оценителен доклад, който след извършване проверка от страна на отдел „Вътрешен контрол по 

изпълнение на проекти‖ е представен за одобрение на Управляващия орган на 31 август 2011 г.  

След отразяване на получените коментари на Управляващия орган в писма от 17 септември 

2011 г. и 14 ноември 2011 г. на 02 декември 2011 г. е получено одобрение на доклада от Ръководителя 

на Управляващия орган.  

Въз основа на полученото одобрение от Управляващия орган е издадено Решение № БИ-01-

1/06.12.2011 г. на Изпълнителния директор на ИАНМСП и Ръководител на Договарящия орган за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата. С Решението са одобрени за 

финансиране общо 18 броя проектни предложения от основния списък. Общата стойност на 

предоставената безвъзмездна финансова помощ на одобрените за финансиране кандидати е в размер 

на 15 394 046,53 лева (7 870 971.74 евро). 

По процедурата е съставен „резервен списък‖ с 7 проектни предложения, които покриват 

минималните изисквания за получен резултат на техническа и финансова оценка, но които не следва 

да бъдат финансиране предвид изискването на Насоките за кандидатстване за предоставяне на 
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безвъзмездна финансова помощ за създаване и/или развитие само на по един инкубатор в област. 

Договорите за безвъзмездна финансова помощ са сключени и влезли в сила в началото на 

2012 г. 

 Процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване 

BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия””     
Процедурата е обявена на 17 ноември 2011 г. с краен срок за кандидатстване 15 февруари 

2012 г. Обявеният бюджет по процедурата е в размер на: 78 233 200,00 лева /40 000 000,00 евро/, от 

които средства от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ в размер на 66 498 220,00 лева 

/34 000 000,00 евро/, и Национално съфинансиране – 11 734 980,00 лева /6 000 000,00 евро/. 

Към 31 декември 2011 г. по процедурата няма постъпили проектни предложения. 

Съгласно подписаното на 23 ноември 2011 г. допълнително споразумение № 3 към 

Междуинституционалното споразумение за делегиране на Изпълнителната агенция за насърчаване на 

малките и средните предприятия функциите на Междунно звено по приоритетни оси 1 и 2 на 

програмата оценката на постъпилите по тази процедура проекти следва да се извърши от 

Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност‖. 

Предвид обстоятелството, че не е приключило набирането на проектни предложения по 

процедурата към 31 декември 2011 г. все още няма сключени и влезли в сила договори. 

 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” 

Обявеният бюджет по процедурата е в размер на: 29 337 450,00 лева /15 000 000,00 евро/, от 

които средства от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ в размер на 24 936 832,50 лева 

/12 750 000,00 евро/, и Национално съфинансиране – 4  400 617,50 лева /2  250 000,00 евро/. 

В рамките на отчетния период са постъпили общо 19 проектни предложения, с които общия 

брой на всички постъпили към 31 декември 2011 г. по процедурата проекти става 21 броя. 

Приключена е оценката на първите 12 броя постъпили по процедурата проектни 

предложения, като изготвените от Оценителната комисия доклади за извършената оценка са 

представени за одобрение на Ръководителя на Управляващия орган.  

В резултат на получени от страна на Управляващия орган одобрения за извършената оценка 

на първите осем и деветото постъпило  по процедурата проектно предложение в рамките на отчетния 

период са издадени Решения на Ръководителя на Договарящия орган за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по тези проекти. Одобрени за финансиране от тях са 7 броя проектни предложения 

с размер на безвъзмездната финансова помощ по тях на стойност от 1 618 316,45 лева (827 444.75 

евро). 

Към 31 декември 2011 г. все още са били в процес на одобрение от Управляващия орган са 

били Оценителните доклади за извършената от Оценителната комисия оценка на десетото, 

единадесетото и дванадесетото постъпили по процедурата проектни предложения. Също така в 

процес на оценка съответно на етап оценка на административното съответствие и на етап оценка на 

допустимостта са тринадесетото и четиринадесетото постъпили по процедурата проектни 

предложения.  

По отношение на останалите 7 броя постъпили по процедурата през отчетния период 

проектни предложения оценката стартира в началото на 2012 г. и се предвижда да приключи през 

първото тримесечие на 2012 г.  

Към месец септември 2011 г. са сключени 6 договора, като общата стойност на договорената 

безвъзмездна финансова помощ е 1 298 110,88 лева (663 723.73 евро). Непосредствено след 

подписването на договорите е проведено обучение по отношение на техническото и финансовото 

изпълнение на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-

2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстери в България‖.  

 

3.2.3 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 



 62 

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. 

 

3.2.4 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 

 

3.2.5 Списък на незавършените операции и график за приключването им (само в 

окончателния доклад). 

Неприложимо 

 

3.2.6 Срещани значителни проблеми и предприети мерки за разрешаването им 

 

3.2.6.1 Констатирани значителни проблеми по отношение оценката на проектни предложения 

по  Приоритетна ос 2:  

Обявяването на голям брой процедури в рамките на отчетния период породи съществени 

затруднения при тяхната последваща реализация от гледна точка ресурсното обезспечаване, както на 

оценителния процес и процеса на договаряне, така и на тяхното последващо изпълнение.  

Въпреки разработените нови правила за работа и утвърдения в началото на 2011 г. общ 

вариант на наръчник за Управляващия орган и Междинното звено на различните етапи от процеса по 

оценка е отчетено наличието на предпоставки за генериране на общо забавяне в оценителния процес, 

поради: 

 Извършване на предварителен контрол на номиниран състав на Оценителна комисия, както в 

рамките на ИАНМСП, в качеството на Междинно звено и Договарящ орган по приоритетни оси 1 и 2 на 

ОП „Конкурентоспособност‖, така и в Управляващия орган.  

 Извършване на предварителен контрол на документацията на оценителните комисии за извършената 

оценка на проектните предложения по приоритетни оси 1 и 2, както в рамките на ИАНМСП, в 

качеството на Междинно звено и Договарящ орган по приоритетни оси 1 и 2 на ОП 

„Конкурентоспособност‖, така и в Управляващия орган . 

 

3.2.6.2 Констатирани значителни проблеми по отношение на изпълнението на договорите по 

Приоритетна ос 2:  

 През отчетния прериод е констатирано, че в подадените от страна на бенефициентите финални 

отчети са непълно комплектовани, с голям брой липсващи документи (технически паспорти, 

гаранционни карти и други приложими документи) или документи, представени във форма, различна от 

изискуемата, непопълнени части/раздели на отчетите, както и несъответствия между включената 

информация в отделните формуляри. Наличието на подобни пропуски от технически характер води до 

изпращане на искания за допълнителни документи и разяснения, което също е причина за значително 

забавяне на процеса на проверка на подадените финални отчети и извършване на плащанията.  

 През отчетния прериод Междинното звено констатира, че има пропуски по отношение спазване на 

съответствието на заложените дейности/разходи съгласно договорите и реално постигнатото - 

несъответствията се изразяват преди всичко в разминаване на техническите характеристики на реално 

доставеното оборудване и характеристики на предвиденото за закупуване оборудване съгласно 

договорите за безвъзмездна финансова помощ. Допускането на подобни несъответствия води до 

изпращане на голям брой искания за допълнителни документи и разяснения, както и до значително 

забавяне в процеса на проверка на отчетите предвид изискването на допълнителни разяснения. 

 Съществени затруднения произтичат и от факта, че бенефициентите много трудно и при 

неблагоприятни за тях условия успяват да договорят кредити, с които да осигурят необходимите 

финансови ресурси за изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ. В тази връзка 

следва да се преценят възможностите за оптимизиране на системата за разплащане от ДО към 

бенефициентите и евентуално повишаване на допустимия размер на авансовите плащания и промяна на 

условията при които те се отпускат (в момента изискването за представяне на банкови гаранции е 

сериозна пречка за бенефициентите за ползване на възможността за получаване на авансови плащания за 

изпълнение на проектите). 

 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: 
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- 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  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.  

 

3.2.6.3 Предприети мерки за решаване на възникналите проблеми по отношение на 

изпълнението на договорите по Приоритетна ос 2:  

 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.  

 По процедурите за подбор на проекти, подготвени от МЗ през 2011 г., едновременно са 

разработени и публикувани Оперативни ръководства за техническо и финансово изпълнение на 

проектите и Насоките за кандидатстване, с цел ясни указания към бенефициентите за избягване на 

пропуски и несъответствия при представяне на технически отчети.  

 През 2011 бяха организирани от МЗ 8 бр.  обучения на бенефициентите непосредствено след 

сключване и влизане в сила на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност‖. 

 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. 

 

3.2.6.4 Предприети мерки за решаване на възникналите проблеми по отношение на оценката на 

проектни предложения по Приоритетна ос 2: 

 Информацията е налична в т.2.3 от настоящия доклад. 

 

3.2.7 Сериозни проблеми, установени по реда на член 62, параграф 1, буква (г) (i) 

от Регламент (ЕО) № 1083/2006. 

Не са установени.  

 

3.3 Приоритет 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятията” 

3.3.1 Постигане на целите и анализ на напредъка   

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. 

Стойностите на индикаторите в таблицата отразяват напредъка през 2011 г., относно избрани 

Финансови посредници по четирите финансови инструмента, открити през отчетния период: Фонд за 

рисков капитал, Гаранции, покриващи загуби на портфейл от заеми, Фонд за инвестиции в компании 

в етап на растеж и Мецанин фонд. 

Индикатори – Ос 3  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Индикатор 1 

Нарастване % 

предприятия, 

които получават 

заеми  

Постигнат 

резултат 
0 0 0 0 0*     0 

Цел 0 0 0 40%   43%   43% 

Изходно 
положение 

37% 
(2006) 

         

Индикатор 2 Постигнат 0 0 0 0 0*     0 
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Индикатори – Ос 3  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Дял на Фондове за 

рисков капитал в 

източниците за 

финансиране 

резултат 

Цел 0 0 0 0.5%   0.6%   0.6% 

Изходно 

положение 
0.4%          

Индикатор 3 

Дял на 

източниците за 

външно 

финансиране за 

инвестиционните 

нужди на 

предприятията 

Постигнат 

резултат 
0 0 0 0 0**     0 

Цел 0 0 0 

20% 

(банки) 
11% 

(лизинг 

  

23% 

(банки) 
13% 

(лизинг 

  

23% 

(банки) 
13% 

(лизинг 

Изходно 

положение 

18% 
(банки) 

10% 

(лизинг) 

         

Индикатор 4 

Брой 

инвестиционни 

проекти, 

подкрепени от 

подпомогнатите 

фондове за рисков 

капитал 

 

Постигнат 

резултат 
0 0 0 0 0     0 

Цел 0 0 0 10   20   20 

Изходно 
положение 

0          

Индикатор 5 

Брой 

създадени/развити 

финансови 

инструменти 

Постигнат 

резултат 
0 0 0 0 5     0 

Цел 0 0 0 5   8   8 

Изходно 
положение 

0          

* Стойностите на индикатори 1, 2 и 4 са нулеви, тъй като към края на 2011 г. все още няма сключени договори с финансови 

посредници за съответните инструменти. 

** Индикаторът не може да бъде отчетен на ниво Приоритетна ос. В допълнение в представеният пред ЕК проект за изменение на 

ОПК, одобрен на Деветото редовно заседание на КН, проведено на 13 декември 2011 г., така посоченият индикатор е отпаднал.   

 

3.3.2 Анализ на качеството  

Преглед на най-важните аспекти в развитието на инициативата през  2011: 

 Разпределяне на приблизително целия бюджет по инициативата от 199 млн.евро към инструменти за 

финансов инженеринг;  

 Подписване на първите пет споразумения с местни банки по инструмент: Гаранции покриващи 

загуби на портфейл от заеми;  

 Отпускане на приблизително 100 заема към МСП от банките през първите няколко месеца от 

дейността на инструмента: Гаранции покриващи загуби на портфейл от заеми;  

 Подписване предварително споразумение с NEVEQ Capital Partners за управлението дейността на 

фонда за рисков капитал; 

 Постигане на значителен напредък в изготвянето на документите свързани с подписването на 

оперативно споразумение с избраните финансови посредници  на фонда за инвестиции в развиващи се 

компании и на мецанин фонда; 

 Получаване на 11 заявления за интерес от финансови посредници за управлението на инструмент за 

промотиране на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране насочен към най-

ранните фази от екосистемата за развитие на предприемачество; 

От гледна точка изпълнението на дълговите инструменти, ЕИФ приключи подбора на 

финансовите посредници за първия инструмент: Гаранции покриващи загуби на портфейл от заеми. 

На 14 юли 2011 г. бяха официално обявени избраните кредитни институции, с които са сключени 

гаранционни споразумения по процедурата за заявяване на интерес № JER-009/2 Гаранции, 

покриващи загуби на портфейл от заеми, като тяхната цел е да улеснят достъпа на МСП до банковото 

финансиране, чрез отпускане на заеми и финансови лизинги с по-нисък лихвен процент и нива на 

обезпечение. Избраните банкови институции са Обединена българска банка, Райфайзен Банк, 

Прокредит Банк, СИБАНК и УниКредит Булбанк. Периодът, в който банките ще започнат 

отпускането на кредити в рамките на гарантирания портфейл, започва от м. септември 2011 г. Към 

края на 2011г. са отпуснати 83 заема на прибизителна стойност 15 млн. лева, като преобладаващ дял 

от общия портфейл (59%) заемат микро предприятията. 

На 30.09.2011 г. Европейският инвестиционен фонд избра мениджърите на три от рисковите 
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фондове, структурирани по инициативата JEREMIE. Neveq Capital Partners  ще управлява  фонда за 

рисков капитал, Axxess Capital е избран за мениджър на фонда за компании в процес на растеж 

growth equity, а Bulgaria Mezzanine Capital – за смесения инструмент между дялови инвестиции и 

заеми mezzanine fund. 

Фондът за рисков капитал – venture capital, ще започне дейността си с капитал от 30 млн. евро. 

21 млн. от тази сума са за сметка на JEREMIE, а останалите средства трябва да бъдат осигурени от 

фонд мениджъра. 

Останалите два вида фондове – фонд за инвестиции в компаниия в етап на растеж и мецанин 

фонд  ще бъдат с капитал от по 60 млн. евро. Половината от тази сума е осигурена за сметка на 

JEREMIE. 

Трите компании са избрани след преглед на 29 оферти. В момента фондът е подписал 

споразумение с Neveq capital partners и е в процес на правни преговори с останалите две, като 

окончателната селекция ще бъде потвърдена, след като бъдат подписани договорите с тях. Очаква се 

фондовете да стартират реалната си инвестиционна дейност през 2012г. 

През 2011 г. е публикувана покана за изразяване на интерес за осъществяване на следния 

финансов инструмент: Инструмент за промотиране на предприемачеството и предоставяне на 

първоначално финансиране - 20 млн. евро (100% участие на Холдинговия фонд Джереми). Към 

крайния срок за подаване на заявления за интерес (12.10.2011г.) са подадени 11 заявления за интерес, 

като към края на годината е отбелязан значителен напредък в процеса по подбор и се очаква да 

приключи според предварително заложената прогноза – през първото тримесечие на 2012г. 

През 2011г. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма предприе промяна на 

ОП „Конкурентоспособност― в часста JEREMIE, като предложи и на заседанието си на 13.12.2011г. 

на КН на ОПК одобри, прехвърлянето на допълнителен ресурс от 150 млн.евро към програмата, чрез 

който да се създаде инструмент, който значително да намали лихвените проценти по заеми към 

бизнеса в България. Очаква се инструментът за предоставяне на финансираме чрез поделяне на риска 

да стартира през 2012г. под условие одобрението на промяна на ОПК от ЕК и подписването на 

допълнителни споразумения с ЕИФ.    

 

Таблица 1: Инструменти за финансов инженеринг - операции, изпълнявани съвместно с Холдингов 

фонд 

 No.  Изискуема информация / данни 
Изискуем формат на данните/ 

информацията  
Коментари 

I. Описание на инструмента за финансов инженеринг (ИФИ) и организацията на изпълнение                                              

(Член 67(2)(j)(i) от Регламент (EC) No 1083/2006) 
  

I.1 Холдингов фонд (име и седалище) 
„ДЖЕРEМИ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, 

Република България 
  

I.2 

Юридически статут на Холдинговия фонд  ////////////////////////////////////////   

независими юридически лица, управлявани по силата на 

споразумение между партньори, осигуряващи съфинансиране или 

акционери  

 

Еднолично 

акционерно 

дружество, 

регистрирано по 

българския 

Търговски закон  

самостоятелна финансова група в рамките на финансова 
институция    

   

I.2.1 
наименование, юридически статут и седалище на партньорите, 

осигуряващи съфинансиране 
текст Н/П 

I.3 

Мениджър на Холдинговия фонд   ////////////////////////////////////////   

Европейска Инвестиционна Банка (ЕИБ)    

Европейски Инвестиционен Фонд (ЕИФ)    

финансова институция, различна от ЕИБ/ ЕИФ  
 

  

друго 
 

  

I.3.1 
наименование, юридически статут и седалище на институциите, 

различни от ЕИБ/ ЕИФ  
текст Н/П 

I.4 

Процедура за избор на мениджъра на Холдинговия фонд  ////////////////////////////////////////   

чрез възлагане на договор за изпълнение на обществена поръчка, в 

съответствие с изискванията на приложимото законодателство в 
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областта на обществените поръчки    

предоставяне на грант  (по смисъла на Член 44,  втори параграф, 

точка (b) от Регламент (EC) No 1083/2006) 

 
  

директно договаряне с ЕИБ или ЕИФ   

Директно 

предоставяне 

(Регламент (EC) No 

284/2009 от 7 април 

2009 изменящ член 

44 от Регламент 

(EC) No 1083/2006). 

I.5 
Дата на подписване на споразумението за предоставяне на 

средства с Управляващия орган  
27.5.2009 

27 май 2009 г., изм. 

и доп. на 29 април 

2010 г. 

I.6 
Брой ИФИ, прилагани в рамките на съответния Холдингов 

фонд 
2   

II. Идентификация на субектите, прилагащи инструмента за финансов инженеринг (ИФИ)                                    (Член 

67(2)(j)(ii) от Регламент (EC) No 1083/2006) 

  

II.1 ИФИ (наименование и седалище) 
1. Гаранции, покриващи загуби на 

портфейл от заеми 

2. Фонд за рисков капитал 

  

II.2  

По силата на член 44, параграф първи (a), (b) или (c) от 

Регламент (EC) No 1083/2006)?  
////////////////////////////////////////   

(a) инструменти за финансов инженеринг за предприятия    

  

(b) фондове за градско развитие  
 

(c) фондове или друг вид схеми за стимулиране, предоставящи 

заеми, гаранции за възвръщаеми инвестиции, или еквивалентни 

инструменти, за енергийна ефективност и използването на енергия 
от възобновяеми източници в сградите, включително и в 

съществуващи жилища 

 

 
 

II.3 
Тип на финансовия продукт, предлаган от ИФИ на крайните 

получатели  
////////////////////////////////////////   

II.3.1 дялово финансиране  
1. Да/Не или отметка върху ❑ 

2. Да/Не или отметка върху ❑ 
  

II.3.2 заеми 
1. Да/Не или отметка върху ❑ 

2. Да/Не или отметка върху ❑ 
  

II.3.3 гаранции 
1. Да/Не или отметка върху ❑ 

2. Да/Не или отметка върху ❑ 
  

II.3.4 
други (лихвени субсидии, субсидии за гаранционната такса и 

еквивалентни мерки) 
Да/Не или отметка върху ❑ Н/П 

II.4 ИФИ мениджър (наименование, юридически статут и седалище) 

1. Cibank, Procredit Bank, Raiffeisen Bank, 

Unicredit Bulbank, Обединена Българска 

Банка; 

2. NEVEQ 

  

II.5 

Процедура за избор на ИФИ мениджър ////////////////////////////////////////   

чрез възлагане на договор за изпълнение на обществена поръчка, в 
съответствие с изискванията на приложимото законодателство в 

областта на обществените поръчки    
 

Финансовите 

посредници се 

избират от ЕИФ 

чрез Холдинговия 

фонд, с помощта на 

открита 

състезателна 

процедура с 

определен срок за 

кандидатстване.  

предоставяне на грант  (по смисъла на Член 44,  втори параграф, 

точка (b) от Регламент (EC) No 1083/2006) 

 

директно договаряне с ЕИБ или ЕИФ  
 
 

II.6 
Дата на подписване на споразумението за предоставяне на 

средства с Холлдинговия фонд 

1. 14.7.2011 г.  

2. 21.12.2011 г. 
  

II.7 

Юридически статут на ИФИ 

 

независими юридически лица, управлявани по силата на 

споразумение между партньори, осигуряващи съфинансиране или 

акционери  

1. Да/Не или отметка върху ❑ 

2. Да/Не или отметка върху ❑ 

самостоятелна финансова група в рамките на финансова 
институция    

1. Да/Не или отметка върху ❑ 

2. Да/Не или отметка върху ❑ 
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III. Размер на подкрепата от Структурните фондове и национално съфинансиране, отделено за инструмента за финансов 

инжанаринг (ИФИ) (Член 67(2)(j)(iii) от Регламент (EC) No 1083/2006) 

  

III.1 
ПОМОЩ ОТПУСНАТА НА ХОЛДИНГОВИЯ ФОНД ОТ СТРАНА НА ВСИЧКИ ОПЕРАТИВНИ 

ПРОГРАМИ   

  

III.1.1 Оперативна програма 

Оперативна програма "Развитие на 

конкурентоспособността на българската 

икономика" 2007-2013 

CCI No: 2007BG161PO003 

  

III.1.2 Приоритетна ос 
Приоритетна ос 3 - Финансови ресурси за 

развитие на предприятията 

  

III.1.3 Принос в Холдинговия фонд 100% 

От които 85 % за 

сметка на ЕФРР и 

15 % национално 

съфинансиране.  

III.2 

РАЗМЕР НА ПОМОЩТА ОТПУСНАТА И ИЗПЛАТЕНА НА 

ХОЛДИНГОВИЯ ФОНД ПО СЪОТВЕТНАТА ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА   

//////////////////////////////////////// 
  

III.2.1 Сума на помощта от страна на Структурните фондове //////////////////////////////////////// 
  

III.2.1.1 
сума от страна на ЕФРР, отпусната съгласно споразумението за 

предоставяне на средства (в EUR) 
169,15 м Euro 

  

III.2.1.2 
сума от страна на ЕФРР, реално изплатена на Холдинговия фонд (в 
EUR) 

169,15 м Euro 
  

III.2.1.3 
сума от страна на ЕСФ, отпусната съгласно споразумението за 

предоставяне на средства (в EUR) 
с цифри (с думи) 

Н/П 

III.2.1.4 
сума от страна на ЕСФ, реално изплатена на Холдинговия фонд (в 

EUR) 
с цифри (с думи) 

Н/П 

III.2.2 Размер на националното публично и частно съфинансиране  //////////////////////////////////////// 
  

III.2.2.1 
Национално публично съфинансиране, отпуснато съгласно 

споразумението за предоставяне на средства (в EUR) 
29,85 м Euro 

  

III.2.2.2 
Национално публично съфинансиране, реално изплатено на 

Холдинговия фонд (в EUR) 
29,85 м Euro 

  

III.2.2.3 
Национално частно съфинансиране, отпуснато съгласно 

споразумението за предоставяне на средства (в EUR) 
с цифри (с думи) 

Н/П 

III.2.2.4 
Частно съфинансиране, реално изплатено на Холдинговия фонд (в 
EUR) 

с цифри (с думи) 
Н/П 

III.3 

РАЗМЕРИ НА ДРУГ ВИД ПОМОЩ ИЗПЛАТЕНИ НА 

ХОЛДИНГОВИЯ ФОНД, РАЗЛИЧНИ ОТ СРЕДСТВАТА ПО 

ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (в EUR) 

с цифри (с думи) 

Н/П 

III.4 

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ТАКСИ НА ХОЛДИНГОВИЯ 

ФОНД                                                                     (по смисъла на чл. 

78(2)(d) от Регламент (EC) No 1083/2006) (в EUR)  

4,4 м Euro 
  

III.5  
РАЗМЕРИ НА ПОМОЩТА ИЗПЛАТЕНИ ОТ 

ХОЛДИНГОВИЯ ФОНД НА ИФИ  
//////////////////////////////////////// 

1. Cibank, Procredit 

Bank, Raiffeisen 

Bank, Unicredit 

Bulbank, Обединена 

Българска Банка;  

2. NEVEQ 

III.5.1 
Размер на ресурсите определени за съответния ИФИ от страна на 
Холдинговия фонд (в EUR) 

99,4 м Euro 

В т.ч.:  

1. 78,4 м Euro; 

2. 21 м Euro 

III.5.2 
Размер на ресурсите изплатени реално на съответния ИФИ от 
страна на Холдинговия фонд (в EUR) 

1,12 м Euro 

В т.ч.:  

1. 1,124616 м Euro 

2. 0,00  

III.5.3 от тях, принос за сметка на Оперативната програма (в EUR) 1,12 м Euro 
  

III.6 
РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ТАКСИ НА ИФИ (по смисъла 

на чл. 78(2)(d) от Регламент (EC) No 1083/2006) (в EUR)  
0,00 

  

IV. Размер на помощта от Структурните фондове и национално съфинансиране, изплатени с помощта на инструменти за 

финансов инженеринг (ИФИ) (Член 67(2)(j)(i)(iv) от Регламент (EC) No 1083/2006)  

  

IV.1  

ПОМОЩ  ОТПУСНАТА И ИЗПЛАТЕНА ОТ ИФИ НА 

КРАЙНИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ ПОД ФОРМАТА НА ЗАЕМНИ 

СРЕДСТВА (за финансов продукт)  

  
  

IV.1.1 Наименование на продукта текст 
Н/П 

IV.1.2 Брой на подкрепените финални получатели, в зависимост от вида:  ////////////////////////////////////////   
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IV.1.2.1 големи предприятия брой Н/П 

IV.1.2.2 МСП брой Н/П 

IV.1.2.2.1 от тях микро-предприятия брой Н/П 

IV.1.2.3 физически лица брой Н/П 

IV.1.2.4 фондове за градско развитие брой Н/П 

IV.1.2.5 други брой Н/П 

IV.1.3 
Брой договори за предоставяне на заемни средства, подписани с 
крайни получатели   

брой 
Н/П 

IV.1.4 
Общ размер на заемните средства отпуснат по договори, 

подписани с крайни получатели (в EUR)  
с цифри (с думи) 

Н/П 

IV.1.4.1 от тях, принос за сметка на Оперативната програма с цифри (с думи) 
Н/П 

IV.1.5 
Обща сума на заемните средства, реално изплатени на крайни 
получатели (в EUR) 

с цифри (с думи) 
Н/П 

IV.1.5.1 от тях, принос за сметка на Оперативната програма с цифри (с думи) 
Н/П 

IV.2 

ПОМОЩ  ОТПУСНАТА И ИЗПЛАТЕНА ОТ ИФИ НА 

КРАЙНИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ ПОД ФОРМАТА НА 

ГАРАНЦИИ (за финансов продукт)  

//////////////////////////////////////// 
  

IV.2.1 Наименование на продукта 
Гаранции, покриващи загуби на портфейл 

от заеми 

Н/П 

IV.2.2 Брой на подкрепените финални получатели, в зависимост от вида:  ////////////////////////////////////////////////////////   

IV.2.2.1 големи предприятия брой 
Н/П 

IV.2.2.2 МСП 81 
  

IV.2.2.2.1 от тях микро-предприятия 48   

IV.2.2.3 физически лица брой Н/П 

IV.2.2.4 фондове за градско развитие брой 
Н/П 

IV.2.2.5 други брой 
Н/П 

IV.2.3 
Обща сума блокирана по силата на подписани договори за 
предоставяне на гаранции (в EUR) 

78,4 м Euro 
  

IV.2.4 
Обща сума на гаранциите, фактически предвидени за отпуснатите 
заеми в съответствие с подписаните договори (в м EUR) 

1,124616 м Euro 
  

IV.2.4.1 от тях, принос за сметка на Оперативната програма (в EUR) 1,124616 м Euro   

IV.2.5 
Брой на заемите, действително изплатени във връзка с договори за 

гаранции 
83 

  

IV.2.6 
Обща сума на заемните средства, реално изплатени във връзка с 

договори за гаранции (в EUR) 
5,62 м Euro 

  

IV.3 

ПОМОЩ  ОТПУСНАТА И ИЗПЛАТЕНА ОТ ИФИ НА 

КРАЙНИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ ПОД ФОРМАТА НА ДЯЛОВ / 

РИСКОВ КАПИТАЛ (за финансов продукт)  

//////////////////////////////////////// 
  

IV.3.1 Наименование на продукта Фонд за рисков капитал 
  

IV.3.2 Брой на подкрепените финални получатели, в зависимост от вида:  ////////////////////////////////////////   

IV.3.2.1 големи предприятия брой 
Н/П 

IV.3.2.2 МСП брой 
Н/П 

IV.3.2.2.1 от тях микро-предприятия брой 
Н/П 

IV.3.2.3 фондове за градско развитие брой 
Н/П 

IV.3.2.4 други брой 
Н/П 

IV.3.3 
Брой на инвестициите, осъществени в съответствие с подписаните 
споразумения 

брой 
Н/П 

IV.3.4 
Общ размер на инвестициите, реално осъществени в съответствие 
с подписаните споразумения (в EUR) 

с цифри (с думи) 
Н/П 

IV.3.4.1 от тях, принос за сметка на Оперативната програма (в EUR) с цифри (с думи) 
Н/П 

IV.4 

ПОМОЩ  ОТПУСНАТА И ИЗПЛАТЕНА ОТ ИФИ НА 

КРАЙНИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ ПОД ФОРМАТА НА ДРУГ ВИД 

ФИНАНСОВ ПРОДУКТ (за финансов продукт)  

//////////////////////////////////////// 
  

IV.4.1 Наименование на продукта текст Н/П 

IV.4.2 Брой на подкрепените финални получатели, в зависимост от вида:  //////////////////////////////////////// 
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IV.4.2.1 големи предприятия брой 
Н/П 

IV.4.2.2 МСП брой 
Н/П 

IV.4.2.2.1 от тях микро-предприятия брой 
Н/П 

IV.4.2.3 физически лица брой 
Н/П 

IV.4.2.4 фондове за градско развитие брой 
Н/П 

IV.4.2.5 други брой 
Н/П 

IV.4.3 Обща сума, реално изплатена на крайните получатели (в EUR) с цифри (с думи) Н/П 

IV.4.3.1  от тях, принос за сметка на Оперативната програма (в EUR) с цифри (с думи) Н/П 

IV.4.4 Брой продукти, реално предоставени на крайните получатели брой 
Н/П 

IV.5 ИНДИКАТОРИ ////////////////////////////////////////   

IV.5.1 Брой създадени/ запазени работни места  1511   

Таблица 2: Инструменти за финансов инженеринг - операции, изпълнявани без Холдингов 

фонд - Неприложимо 

  

За оперативни програми, съфинансирани от ЕСФ: информация по целеви групи в съответствие 

с Приложение XXIII. 

Неприложимо  

 

3.3.3 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.  

 

3.3.4 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 

 

3.3.5 Списък на незавършените операции и график за приключването им (само в 

окончателния доклад). 

 

Неприложимо 

 

3.3.6 Срещани значителни проблеми и предприети мерки за разрешаването им 

За отчетния период не са идентифицирани значими проблеми, свързани с изпълнението на 

Инициативата JEREMIE. 

 

3.3.7 Сериозни проблеми, установени по реда на член 62, параграф 1, буква (г) (i) от Регламент 

(ЕО) № 1083/2006. 

Не са установени. 

 

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‖ 

цели подпомагане на инвестиционната дейност, подобряване на експортния потенциал на 

националната икономика и подкрепа на националната инфраструктура по качеството. Приоритет 4 

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.  

Специфични цели на приоритетната ос: 

 Увеличаване на обема привлечени инвестиции и икономическия ефект от тях. 
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 Улесняване на достъпа до външни пазари на българските предприятия чрез цялостни услуги за 

предприятията и актуална информация за износа. 

 Осигуряване на съответствие на българските продукти с международните стандарти за качество. 

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 са подписани 6 договора за безвъзмездна финансова помощ, от които 1 

прекратен, 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), който е променен и към 31.12.2011 г. възлиза на 15 656 

728.32 лв. (8 005 280.87 евро); 

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);  

- 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) ), който е прекратен през 2011 

г.;   

- 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). 
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3.4.2 Информация за материалния напредък по приоритета 

 
Показател    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Показател 1 
Брой  изпълнени 

инвестиционни проекти в 

целеви сектори 

 

Постигнат резултат 0 0 0 0 4     0 

Цел 0 0 0 20 20  30  
Последваща 

оценка 
30 

Изходно положение 4          

Показател 2 
Брой услуги, предоставени на 

инвеститори 

 

 

Постигнат резултат 0 0 0 0 9     0 

Цел 0 0 0 9 9  12  
Последваща 

оценка 
12 

Изходно положение 5          

Показател 3 
Брой запитвания от 

потенциални инвеститори в 

целеви сектори 

Постигнат резултат 0 0 0 0 90     0 

Цел 0 0 0 90 90  150  
Последваща 

оценка 
150 

Изходно положение 25          

Показател 4 

Увеличение на броя на хората, 

които използват интернет 

страницата на ИАНМСП 

 

 

Постигнат резултат 0 0 0 0 85,53%     0 

Цел 0 0 0 180%   300%  
Последваща 

оценка 
300% 

Изходно положение 100%          

Показател 5 

Брой експортно ориентирани 

предприятия, регистрирани в 

базите данни на ИАНМСП 

 

 

Постигнат резултат 0 0 0 0* 0     0 

Цел 0 0 0 150% 0  250%  
Последваща 

оценка 
0 

Изходно положение 100%          

Показател 6 

Обем на износа в подкрепените 

предприятия 

 

 

Постигнат резултат 0 0 0 0 0     0 

Цел 0 0 0 14% 0  18%  
Последваща 

оценка 
18% 

Изходно положение 0          

Показател 7 

Брой предприятия, участващи в 

промоционални проекти 

 

 

Постигнат резултат 0 0 0 97 1979     0 

Цел 0 0 0 
В България – 45.3 % 

В чужбина – 18.0 % 
  

В България – 50.3 % 

В чужбина – 20.6 % 
 

Последваща 

оценка 

В България – 50.3 % 

В чужбина – 20.6 % 

Изходно положение 0          
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Показател    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

Показател  8 

Запознатост с хармонизираното 

техническо законодателство и 

услуги по националната 

инфраструктура по качество 

 

Постигнат резултат 0 0 0 0 0     0 

Цел 0 0 0 18%   25%  
Последваща 

оценка 
25% 

Изходно положение 14.6 %          

Показател 9 

 

Брой промоционални събития 

за насърчаване оценка на 

съответствието, 

сертифицирането и качеството 

на продуктите 

Постигнат резултат 0 0 0 37 0     0 

Цел 0 0 0 20   40  
Последваща 

оценка 
40 

Изходно положение 0          

Показател 10 

Брой подкрепени лаборатории 

Постигнат резултат 0 0 0 19 20     0 

Цел 0 0 0 7 9  15   15 

Изходно положение 0          

Показател 11 

Брой нови или подобрени 

услуги за бизнеса, предоставени 

от организациите по 

националната инфраструктура 

по качество 

Постигнат резултат 0 0 0 10 8     0 

Цел 0 0 0 6 13  12   12 

Изходно положение 0          
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За оперативни програми, съфинансирани от ЕСФ: информация по целеви групи в съответствие 

с Приложение XXIII. 

Неприложимо  

 

3.4.3 Анализ на качеството 

В изпълнение на Годишния план за проверки на място за 2011 г. са проведени общо 20 

посещения на място. Проверките са извършени по всички договори. 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, както и 

проверки по подозрение за нередност. 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. 

По време на проверките на място, 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.  

 

3.4.4 Напредък на изпълнението по договорите: 

3.4.4.1 Българска агенция за инвестиции 

През отчетния период по договора са извършени следните дейности: 

- Изготвен е стратегически анализ на българската икономика и преглед на тенденциите за 

преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в Югоизточна Европа от изпълнителя А.Т. Кърни.  

- Изготвено е емпирично изследване (анализ) на познатостта, облика и нагласите към България 

като инвестиционна дестинация, което е завършило с аналитичен доклад. На основата на изследването е 

изработена тригодишна маркетингова стратегия за провеждането на медийна и маркетингова кампания 

и позициониране на България като инвестиционна дестинация; 

- Изготвен е анализ на удовлетвореността от инвестиционни услуги, сравнителен анализ на 

Българска агенция за инвестиции със сходни агенции от други държави и конкретен списък с мерки за 

подобряване на дейността по привличането на инвеститори и обслужването им от страна на Българска 

агенция за инвестиции; 

- Направена е инвентаризация и изготвен модел за интегриране на информационните регистри 

на публични и частни институции в интегрираната информационна система на БАИ. Моделът включва 

инвентаризация, разработване и внедряване на методология за управление на информационните потоци 

от институции, различни от БАИ, подпомагащи развитието на инвестиционните процеси и 

инвестиционната политика /ПЧИ/, чрез използване на подходящ съвременен инструментариум. 

- На 01.12.2011 в гр. Лондон, Великобритания е проведен първият от общо 9-те международни 

инвеститорски форума в страни с потенциален интерес за директни инвестиции в България.  

Подписани са две допълнителни споразумения. Допълнително споразумение № 4, с което се 

променя Дейност 8 Разработката, дизайн и отпечатване на  инвестиционни брошури за приоритетните 

сектори на българската икономика. Промените са в следствие на резултатите и препоръките от 

изработените стратегически анализ и тригодишна маркетингова стратегия. 

- С допълнително споразумение № 4 се променя общият размер на допустимите разходи на 

21 052 350,40 лв. Допустимата сума за авансово плащане намалява с 71 190.72 лв., възстановена от 

бенефициента на 20.04.2011 г. 

- С писмо вх.№ 10-00-2207/16.12.2011 г. бенефициентът е внесъл искане за съществено 

изменение. Подписано е допълнително споразумение № 5 на 23.12.2011 г. Подписано е допълнително 

споразумение № 5 на 23.12.2011 г., с което се променя общият размер на допустимите разходи на 

15 656 728,32 лв. Основните промени в подписаното допълнително споразумение са свързани с промени 

и отпадане на част от дейностите по проекта в следствие на резултатите и препоръките от изработените 

стратегически анализ и тригодишна маркетингова стратегия. 

През отчетния период бенефициентът е подготвил проект на документация/ провел/ възложил 

10 обществени поръчки, в изпълнение на посочения по-горе договор за безвъзмездна финансова 

помощ. Също така са затворени обществени поръчки с предмет: „Доставка на техника за обслужване 

и обезпечаване на дейностите по проекта – хардуер―; „Журналистически турове по различни 

секторни теми― и „Дизайн, разработване и поддръжка на интернет страници―. 

През отчетния период по договора е регистриран  сигнал за нередност, който е проверен и е 

изготвен доклад до Ръководителя на УО с предложение да се приложи процедурата за налагане на 
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финансови корекции. Сигналът е приключен с липса на нередност. 

 

3.4.4.2 Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

В периода януари – декември 2011 г. бенефициентът е изпълнил следните дейности: 

- Разработен национален екпортен интернет портал , който осигурява достъп на българските 

предприятия до актуална и полезна информация за насърчаване на експорта, маркетингова и 

аналитична информация за определени пазари, намиране на делови партньори в чужбина, отговори на 

въпроси към експертния състав на агенцията по конкретни казуси, актуална информация за 

мероприятията, организирани за подпомагане на експортния потенциал на МСП в България, достъп до 

актуални новини от СТИВ за различни инициативи и информация; извършена е доставка на офис 

обзавеждане и оборудване, необходимо за управлението и администрирането на проекта; 

- Организирано е участието на български малки и средни предприятия в 7 търговски мисии и 

17 специализирани изложения. Участие в търговските мисии са взели 97 български малки и средни 

предприятия, в бизнес форуми, организирани от бенефициента – 160 предприятия. Изпълнението на 

дейността е планирано за целия период на изпълнение на проекта. 

По договора са подписани общо 3 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.  

В отчетния период са представени 9 междинни отчета за изпълнение на дейностите и 

извършени разходи за първа и втора проектна година. От тях през 2011 година са верифицирани и 

платени 6 междинни отчета, а останалите са в процес на проверка. Плащанията по проекта към 

31.12.2011 г. възлизат общо на 6 400 285.86 лв. (3 272 464.39 евро). 

През отчетния период бенефициентът е подготвил проект на документация/ провел/ възложил 

7 обществени поръчки, в изпълнение на посочения по-горе договор за безвъзмездна финансова 

помощ, като други 3 са затворени. 

През отчетния период по договора са регистрирани 5 сигнала за нередности, като всичките са 

приключени с доклад до Ръководителя на УО за липса на нередност.  

 

3.4.4.3 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).  

С Протокол № 13.27 от заседанието на Министерски съвет, проведено на 30-ти март 2011 г., е 

приет отчета на плана за оптимизация на държавната администрация 2010 – 2011 г., в който по мярка 

127 от Решение № 560 от 29.07.2010 г. е инициирана промяна. Вместо първоначално предвиденото 

закриване на ДАМТН, е предприето освобождаване на Агенцията от несвойствени функции и 

прехвърлянето им към МИЕТ, ИА БСА и КЗП. 

Промените във функциите на ДАМТН имат пряко отражение върху проекта на Агенцията по 

приоритетна ос 4 на ОПК (договор с идентификационен номер BG161PO003-4.3.01–0001-C0001), тъй 

като част от тях се отнасят до дейности, свързани с функции, които се прехвърлят на други органи.  

Предвид гореизложеното проектът на ДАМТН по приоритетна ос 4 „Укрепване на 

международните пазарни позиции на българската икономика" не може да се изпълнява ефективно, 

поради което, на основание чл. 16 (1) от Общите условия договорът за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ е прекратен. Платеният аванс по проекта в размер на 1 149 781.62 лв. 

(587 883.02 евро) е възстановен от бенефициента през 2011 г. 

 

3.4.4.4 Български институт по стандартизация 

През отчетния период бенефициентът е възложил 6 обществени поръчки, в изпълнение на 

посочения по-горе договор за безвъзмездна финансова помощ, в процес на сключване е договор по 

обществена поръчка с предмет: Организиране на електронен фонд от стандарти по проект 

BG161PO003-4.3.01-0003-C0001 „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България‖. В 

процес на получаване на оферти е обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на 

Генералните асамблеи на европейските организации за стандартизация CEN и CENELEC и 

съпътстващите ги събития по проект BG161PO003-4.3.01-0003-C0001. 

В периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. са предвидени за изпълнение 14 дейности от всичките 
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18 по проекта. В рамките на календарната година е приключило изпълнението на 3 от тези дейности, 

а именно  „Проучване нуждите на предприятията и бизнеса в България по отношение на дейността по 

стандартизация и услугите, предоставяни от БИС―,  „Разработване на стратегически план и мерки за 

развитието на БИС за периода до 2017 г.― и „Въвеждане на система за управление на качеството в 

БИС в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001:2008―. В резултат от първата дейност са 

изготвени анализи на нуждите и проблемите на предприятията и бизнеса в България и на настоящото 

състояние на предоставяните услуги. В резултат от другата приключила изпълнение през периода 

дейност са изготвени няколко броя анализи и са разработени стратегически насоки за 

усъвършенстване на стандартизационната система в България. В Института е извършено  въвеждане 

и сертифициране на система за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2008. 

Приключило е изпълнението и на част от поддейностите към дейност 5, свързани със СМР, в резултат 

от което са изградени офис по проекта, бизнес информационен център и център за срещи и 

конференции. 

При всички останали дейности през 2011г са проведени процедури за възлагане на 

обществена поръчка и са подписани  договори с избрания изпълнител. През годината са осъществени 

14 участия на представители на БИС във форуми/работни срещи на СЕN/CENELEC . През годината, в 

рамките на планираната информационна кампания,  са проведени 9 събития в цялата страна с цел 

повишаване информираността на предприятията и представители на бизнеса по отношение на 

дейността на БИС. 

През 2011 г. е направено едно изменение на договора за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ с Български институт за стандартизация, което  засяга план-графика 

и бюджета на проекта и има за цел да се преодолее генерираното забавяне в изпълнението на 

дейностите и произтеклите финансови затруднения.  

През годината са извършени 6 посещения на място при бенефициента за установяване на 

напредъка и след проверка на междинен отчет. Бенефициентът не докладва за трудности и проблеми 

в изпълнението на проекта.  

Плащанията по проекта възлизат общо на 1 076 317.61 лв. (550 320.90 евро), вкл. аванс и 

междинно плащане. 

 

3.4.4.5 Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” 

В периода януари – декември 2011 г. бенефициентът е изпълнил следните дейности по 

проекта: 

• Дейност 1 „Доставка и монтаж на ИТ мрежа – окабеляване” 

Месец, през който е приключило изпълнението: м. декември 2011 г. 

Постигнати резултати: 

- Функционираща структурна кабелна система за 100 работни места; 

- Подобрена среда за предоставяне на услуга от страна на ИА БСА. 

• Дейност 2 „Доставка и монтаж на нова телефонна централа” 

Месец, през който е приключило изпълнението: м. декември 2011 г. 

Постигнати резултати: 

- Функционираща нова телефонна централа с 60 поста; 

- Минимум 30 служители, използващи новата телефонна централа за предоставяне на 

информация на клиенти. 

• Дейност 4 „Създаване на обучителен център” 

 Под-дейност 1 „Извършване на СМР‖ 

Месец, през който е приключило изпълнението: м. декември 2011 г. 

Постигнати резултати: 

- Инсталирана и работеща пожароизвестителна инталация в учебния център. 

• Дейност 5 „Оптимизиране на услугите, предоставяни от ИА БСА по интернет и на 

място” 

 Под-дейност 1 „Разработване на нова систематично подредена интернет страница; с портал за 

вътрешен и външен достъп; с нива на контролиран достъп; с възможност за настройки и доразвиване 

при необходимост; с възможност за сортиране и разпечатване на информация‖ 

Месец, през който е приключило изпълнението: м. май 2011 г. 

Постигнати резултати: 

- Нова функционираща уеб-страница; 

- Подобряване на качеството на услугите, предлагани от ИА БСА, чрез осигуряване на пълен 

електронен достъп до информацията, касаеща процеса по акредитация. 

 Под-дейност 2 „Създаване на база данни (с капацитет за минимум 700 клиенти), която е 
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свързана с новата интернет страница – с възможности да се филтрира, сортира и разпечатва 

информацията от ней; с възможност да се предоставя цялата необходима документация в електронен 

вид‖ 

Месец, през който е приключило изпълнението: м. май 2011 г. 

Постигнати резултати: 

- Действаща база-данни за нуждите на клиентите на ИА БСА; 

- Подобряване на качеството на услугите, предлагани от ИА БСА, чрез осигуряване на пълен 

електронен достъп до информацията, касаеща процеса по акредитация. 

 Под-дейност 3 „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.‖ 

Месец, през който е приключило изпълнението: м. април 2011 г. 

Постигнати резултати: 

- Доставен и функциониращ терминал за обслужване на клиенти на място; 

- Подобряване на качеството на услугите, предлагани от ИА БСА, чрез осигуряване на пълен 

електронен достъп до информацията, касаеща процеса по акредитация. 

• Дейност 6 „Създаване на приемна за клиенти на ИА БСА” 

 Под-дейност 1 „Извършване на СМР‖ 

Месец, през който е приключило изпълнението: м. декември 2011 г. 

Постигнати резултати: 

- Функционираща приемна на ИА БСА с три обособени позиции; 

- Подобряване на услугите, предоставяни от ИА БСА, чрез осигуряване на пълен достъп на 

място до информацията, отнасяща се до процеса по акредитация. 

• Дейност 7 „Извършване на анализи, целящи усъвършенстване на дейността по 

акредитация” 

 Под-дейност 1 „Анализ на свързаните лица с органа по акредитация‖ 

Месец, през който е приключило изпълнението: м. август 2011 г. 

Постигнати резултати: 

- Изготвен анализ, идентифициращ заинтересованите лица от процеса по акредитация; 

- Определяне на лицата, които да бъдат включени в Съвета по акредитация. 

- Оптимизиране на процеса по акредитация от гледна точка на неговата ефективност, 

обективност и безпристрастност. 

 Под-дейност 2 „Анализ на заинтересованите от процеса по акредитация страни‖ 

Месец, през който е приключи изпълнението: м. юли 2011 г. 

Постигнати резултати: 

- Изготвен анализ, идентифициращ конфликти на интереси при осъществяването на процеса по 

акредитация; 

- Определяне на лицата, които могат да компрометират процеса по акредитация. 

- Оптимизиране на процеса по акредитация от гледна точка на неговата ефективност, 

обективност и безпристрастност 

 Под-дейност 3 „Разработване на въпросник за удовлетвореността на клиентите на агенцията и 

провеждане на проучване‖ 

Месец, през който е приключи изпълнението: м. април 2011 г. 

Постигнати резултати: 

- Изготвен Въпросник относно степента на удовлетвореност на клиентите на ИА БСА; 

- Извършено проучване, относно степента на удовлетвореност на клиентите на ИА БСА; 

- Оптимизиране на процеса по акредитация от гледна точка на неговата ефективност, 

обективност и безпристрастност. 

• Дейност 8 „Извършване на проучване и анализ на новото законодателство в областта на 

акредитацията” 

Месец, през който е приключило изпълнението: м. август 2011 г. 

Постигнати резултати: 

- Осъществен анализ (един брой) на приложимо законодателство в областта на акредитацията; 

- Осъществен анализ (един брой) на дейността и функциите на ИА БСА; 

- Изготвени и предоставени препоръки за извършване на законодателни и/или структурни 

промени, свързани с дейността на националния орган по акредитация. 

През отчетния период бенефициентът е подготвил проект на документация/ провел/ възложил 

4 обществени поръчки, в изпълнение на посочения по-горе договор за безвъзмездна финансова 

помощ. 

Плащанията по проекта са в размер на 434 038.00 лв. (221 923.51 евро) аванс. 
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3.4.4.6  Български институт по метрология  

Срокът на изпълнение на договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 

36 месеца. В периода януари – декември 2011 г. бенефициентът е изпълнил следните дейности по 

проекта: 

• Подготовка за акредитация на БИМ като провайдър. Утвърдени са процедури от СУ на БИМ, 

като организатор на сравнения в съответствие с изискванията на ръководство 43 на ISO/IEC и 

указания G13 на ILAC, както е и проведен вътрешен одит;  

• Участие на 9 експерта от БИМ в 7 различни международни конференции и семинари, с цел 

подобряване на услугите на БИМ; 

• Извършена е доставка на термостатна вана за измерване на вискозитет, термостатна вана за 

измерване на рН, термостат за националния еталон за специфична електрическа проводимост на 

електролити;  

• Извършена е доставка на специализирани тежкотоварни автомобили за изпитване и проверка 

на везни с неавтоматично действие – 2 бр; 

• Разработена е информация на 2 брошури за дейността и услугите, предлагани от БИМ, 

включващи дейностите за калибриране на еталони и средства за измерване и възможностите за 

измервания, както и за изпитване и услуги, предлагани в регулираната област. Разработени са 18 

рекламни материали за предоставяните услуги на бизнеса от отделните лаборатории на БИМ. 

Издадена е една брошура – „Наръчник на потребителя - калибриране на еталони и средства за 

измерване―. 

През отчетния период бенефициентът е сключил 3 договора /подготвил проект на 

документация/ провел/ възложил следните обществени поръчки, в изпълнение на посочения по-горе 

договор за безвъзмездна финансова помощ;: представена е за предварителен контрол проект на 

документация за възлагане на обществена поръчка и е затворена една обществена поръчка. 
Плащанията по проекта възлизат на 2 543 692.00 лв. (1 300 589.02 евро) към 31.12.2011 г. 

 

3.4.5 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 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. 

 

3.4.6 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 

 

3.4.7 Списък на незавършените операции и график за приключването им (само в 

окончателния доклад). 

Неприложимо 

 

3.4.8 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. 

С цел ускоряване на техническото и финансовото отчитане на сключените договори по 

приоритетна ос 4 през месец април 2011 г., в края на първата проектна година, експерти от УО 

извършиха извънредни проверки на място при всички бенефициенти по приоритетна ос 4. След като 

беше отчетено текущото състояние и напредъка в изпълнението по проектите, УО отправи препоръки 

към институционалните бенефициенти да актуализират план-графика на дейностите по проектите с 
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цел да се компенсира  генерираното закъснение по някои от дейностите по проектите и да се 

гарантира успешното изпълнение на проектите в срок. Всички институционални бенефициенти 

представиха в УО актуализирани план-графици на дейностите по проектите.  

В допълнение, при извършените от експерти от УО планирани посещения на място съгласно 

Годишния план за 2011 г., както и извънредни проверки при всички институционални бенефициенти 

се проследява изпълнението на дейностите в съответствие с план-графиците. 

 

3.4.9 Сериозни проблеми, установени по реда на член 62, параграф 1, буква (г) (i) от Регламент 

(ЕО) № 1083/2006. 

Не са установени. 

 

4 ПРОГРАМИ ПО ЛИНИЯ НА ЕСФ: СЪОТВЕТСТВИЕ И КОНЦЕНТРАЦИЯ 

За програми по линия на ЕСФ: 

- описание на начина, по който подпомаганите от ЕСФ действия са съгласувани и допринасят за 

действията, предприети в изпълнение на европейската стратегия по заетост в рамките на 

националните програми за реформа и националните планове за действие на социалното 

приобщаване. 

Неприложимо  

- описание на начина, по който действията по линия на ЕСФ допринасят за прилагане на 

препоръките и на свързаните със заетостта цели на Общността в областта на социалното 

приобщаване, образование и обучение (член 4 параграф 1 от Регламент (EО) No 1081/2006). 

Неприложимо  

 

5 ПРОГРАМИ ПО ЛИНИЯ НА ЕФРР/КФ ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ (КОГАТО Е 

ПРИЛОЖИМО) 

За текущи големи проекти: 

 Напредък в изпълнението на различните етапи на големи проекти, което е определено в 

графика, изложен в точка D 1 от приложения XXI и XXII.  

Неприложимо  

 Напредък във финансирането на големи проекти въз основа на информацията, предоставена в 

т. H 2.2. от приложения XXI и XXII (информацията трябва да се представи комулативно). 

Неприложимо  

За приключили големи проекти: 

-  Списък на приключените големи проекти, който включва датата на приключване, общите 

окончателни инвестиционни разходи, като се използва образецът в точка Н.2.2 от приложения 

XXI и XXII и ключовите показатели за реализацията и резултатите, включително, когато е 

приложимо, основни показатели, посочени в решението на Комисията относно големите 

проекти.  

- Срещнати значителни проблеми при изпълнението на големи проекти и предприети мерки за 

разрешаването им. 

- Всяко изменение в примерния списък на големи проекти по оперативната програма. 

Неприложимо  

 

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  
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6 ТЕХНИЧЕСКА 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‖, е сключен един договор на дата 

08.09.2009 г. с Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 

(ИАНМСП), който влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. Също така са издадени 

две заповеди на министъра на икономиката и енергетиката за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност‖ (ЕФК) на дата 

08.05.2009 г. и влизат в сила от датата на издаването им. Общата стойност на договорените средства 

по приоритетна ос 5 „Техническа помощ‖, възлиза на 44 271 896.17 лева (22 636 208.29 евро). 

 

6.1 Изпълнение на договор/ заповеди за безвъзмездна финансова помощ и осъществяване на 

мониторинг 

Към 31.12.2011 г., сключеният договор с ИАНМСП и двете заповеди на дирекция ЕФК за 

безвъзмездна финансова помощ са в процес на изпълнение. 

 

6.1.1 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, 
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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; 

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 проекта и не е подал междинен отчет.  

 

В края на 2011 г. бенефициентът пристъпи към  изготвянето на първия междинен отчет по 

проект BG161РО003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика‖ 2007-2013, 

който ще бъде представен на ДО в първите месеци на 2012 г. 

През отчетния период в изпълнение на Комуникационния план по ОПК и на посочената по-

горе заповед за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са подготвени проекти на 

документация/ проведени/ възложени и представени на ДО за предварителен контрол 2 обществени 

поръчки; в процес на разглеждане, оценка и класиране на представените оферти са 2 обществени 

поръчки и е прекаратен един Договор след частично изпълнение. 

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 на примери за успешни проекти по ОП „Конкурентоспособност‖, както и в 

специалния раздел „Добри практики‖ на портала www.eufunds.bg.  

 

6.1.2 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. 

3. Дейности, свързани с функционирането на Комитета за наблюдение на Оперативната програма. 

През отчетния период  по проект „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие 

на конкурентоспособността на българската икономика‖ 2007-2013‖ по приоритетна ос 5 „Техническа 

помощ‖ са извършени две посещения на място. Бенефициентът е подал междинен отчет за периода 

01.01.2008 г. – 31.03.2010 г.На дата 07.12.2011 г. междинният отчет е верифициран от страна на 

Договарящия орган и платен, като размерът на общо платените по проекта средства към 31.12.2011 г. 

възлиза на 1 246 824.86 лв. (637 501.21 евро).  

От началото на 2011 година в рамките на проекта са финансирани 14 международни участия в 

семинари и конференции, както и 2 обучения, на които са взели участие повече от 20 служители на 

управляващия орган на ОПК. Преведени са 5 семинара на територията на страната, в които са взели 

участие 5 експерти от УО.  

През отчетния период в изпълнение на посочената по-горе заповед за директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ са подготвени проекти на документация/ проведени/ възложени 5 

http://www.eufunds.bg/
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обществени поръчки. Следва да се има предвид, че обществени поръчки с предмет: „Доставка на 

компютърна и периферна техника за нуждите на Управляващия орган по Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика― 2007-2013 и Изпълнение на 

дейности по архивиране на документи в архива на Управляващия  орган на Оперативна програма 

„Конкурентоспособност‖ - дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност‖ са затворени. 

 

6.1.3. 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. 

 През отчетния период са извършени 2 планирани посещения на място в съответствие с 

Годишния план за проверки на място в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните 

предприятия, в качеството й на Междинно звено на ОПК, с цел установяване на напредъка по 

проекта. Също така са проведени и посещения на място в периода 24.10.2011-16.11.2011г. във връзка 

с представен междинен отчет. При посещенията на място е 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 формуляри 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.  

 През отчетния период е сключено 1 допълнително споразумение към договора за 

безвъзмездна финансова помощ с № 4/28.04.2011г. Изменениeтo на договора касаe промяна на екипа 

по проекта, промяна в бюджета по договора и промяна в дейност 3 „Техническо и ресурсно 

обезпечаване на дейностите на Междинното звено―. 

 Първи междинен технически и финансов отчет (обхващащ изпълнените по проекта дейности 

в периода 01.08.2009 г. - 31.08.2010 г.) е верифициран от УО и е извършено плащане на дата 

30.11.2011 г., като размерът на общо платените средства по проекта възлиза на 1 261 769.47 лева (645 

142.38 евро). 

 

6.1.3.1 В периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. са осъществени следните дейности: 

Дейност 1 „Подготвителна фаза на изпълнение на проекта“. 

1. Описание на дейността 

 Създаването на подходяща вътрешна организация за изпълнение на проекта и план за 

правилното протичане на всички предвидени дейности с оглед постигане на заложените резултати. 

Дейността включва сформиране на екип за управление и изпълнение на проекта; 

 Изготвяне на детайлен план-график за изпълнение на всяка дейност с определени 

отговорници и крайни срокове; 

 Изготвяне на план за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на проектните 

дейности, за които е предвидено МЗ да определи външни изпълнители. 

2. Резултат от дейността 
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 С цел обезпечаване изпълнението на проекта и постигане на неговете цели, през отчетния 

период е сключено допълнително споразумение № 4/28.04.2011г., с което се заменя ревизирана 

версия 2 с ревизирана версия 3 на Приложение V ''Екип за управление и изпълнение на проекта'', като 

екипът за управление на проекта е 18 души - 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. За целта и съгласно заложения план-график, в отчетния период 

са изготвени документации или саобявени 10 бр. обществени поръчки, подробно описани в Дейност 2 

и Дейност 3.  

Дейност 2 „Повишаване на административния капацитет на служителите на Междинното 

звено“ 

1. Описание на дейността 

Изграждане на необходимия административен капацитет, професионални знания и умения и 

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. 

Дейността включва следните основни мерки (поддейности): 

 Провеждане на обучения на служителите на МЗ на база анализ на нуждите от обучение, 

оценка на компетенциите и потребностите от тяхното усъвършенстване. 

 Организиране и провеждане на посещения за обмяна на опит и усвояване на добри практики, 

свързани с управлението и изпълнението на Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност‖ 

за служителите на МЗ. 

2. Резултат от дейността 

През отчетния период е проведена обществена поръчка за възлагане  изготвянето на анализ и 

оценка на нуждите от обучения на служителите на ИАНМСП, изпълняващи функции по приоритетни 

оси 1 и 2 на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика‖ 2007-2013 г. 

Договор ОПК-5-1-7/25.07.2011 г. е сключен между Сдружение „Национална асоциация правна 

инициатива за местно самоуправление‖ (Сдружение НАПИМС) и Изпълнителната агенция за 

насърчаване на малките и средните предприятия И/АНМСП. Предмет на договора е изготвянето на 

анализ и оценка на нуждите от обучения на служителите на ИАНМСП, изпълняващи функции по 

приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика‖ 2007-

2013 г. Изготвен е анализ на нуждите от обучения на служителите от Междинното звено по 

Оперативна програма „Конкурентоспособност‖ и план с теми за необходимите обучения. 

През отчетния период в МЗ е разработена документация за възлагане на на обществена 

поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет : „Организиране и провеждане на 

въвеждащи обучения, информационни и специализирани семинари за бизнеса в страната и обучения 

на служители на ИАНМСП за ефективно управление и изпълнение на Приоритетни оси 1 и 2 на 

Оперативна програма  „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика‖ 2007-2013‖, 

с две обособени позиции, от които обособена позиция № 2  с предмет «Организиране и провеждане 

на 23 бр. обучения на служители на ИАНМСП за ефективно управление и изпълнение на 

Приоритетни оси 1 и 2 Оперативна Програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007-2013г.”, е в изпълнение, договор за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №BG161РО003 – 5.0.01 – 0005-С0001 по приоритетна ос 5 на 

оперативната програма.  Разработената пълна документация е представена на МИЕТ за 

осъществяване на предварителен контрол от Договарящия орган по реда на Наредбата за 

осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани 

напълно или частично със средствата от Европейските фондове  (отм. с ПМС № 38 от 23.02.2012 г. за 

изменение и допълнение на нормативни актове на МС, обн., ДВ, бр. 17 от 28.02.2012 г., в сила от 

26.02.2012 г.). 

С цел повишаване на административния капацитет на служителите, отговарящи за 

проследяване на напредъка в реализирането на дейностите по договорите за безвъзмездна финансова 

помощ по делегираните Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност‖, на база изготвен 

Анализ за нуждите от обучение, ръководството на ИАНМСП организира и проведе  6 (шест)  работни 

срещи, с цел  придобиване на нови и развитие на съществуващи знания, във връзка със задълженията 



 83 

им по изпълнението на делегираните дейности по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика‖ 2007 – 2013 г. 

Дейност 3 „Техническо и ресурсно обезпечаване на дейностите на Междинното звено“ 

1. Описание на дейността 

Подобряване на наличната материално-техническа база и осигуряване на необходимите 

ресурси във връзка с изпълнението на делегираните функции на МЗ по ОП „Конкурентоспособност‖. 

За целта, дейността включва мерки за обезпечаване на дейността с необходимите канцеларски 

материали и консумативи, компютърна техника, офис оборудване и други материални активи, които 

да подобрят условията на работната среда. 

2. Резултат от дейността  

Изпълнението на дейност 3 – «Техническо и ресурсно обезпечаване на дейностите на 

Междинното звено», ИАНМСП ще възложи на външен изпълнител при спазване на ЗОП и НВМОП. 

За целта и съгласно заложения план-график, в отчетния период са обявени/приключени/в 

изпълнение/предстои обявяване на следните възложени 5 обществени поръчки. Следва да се има 

предвид, че обществена поръчка с предмет:  „Разработване на информационни, маркетингови и 

рекламни материали‖ с 6 (шест)  обособени позиции е затворена. 

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“ 

1. Описание на дейността 

Подпомагане на ефективното, ефикасно и целенасочено изпълнение и администриране на 

процеса по подготовка и обявяване на процедури за подбор на проекти, както и провеждане на оценка 

на проектните предложения по конкретните операции на Приоритетна ос 1 и 2 от страна на 

служителите на МЗ. 

2. Резултат от дейността  

Привлечена външна експертиза 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. 

В резултат от изпълнението на дейността са извършени от страна на външни оценители общо 

72  оценки/преоценки на допуснатите до етап техническа и финансова оценка от петите, шестите, 

седмите, осмите, деветите, десетите, единадесетите, дванадесетите, тринадесетите и 

четиринадесетите десет по реда на подаването им 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‖ от повторното стартиране на 

набиранет на проекти по процедурата.  

През отчетния период ИАНМСП, в качеството си на МЗ по ОП „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика‖ 2007-2013, е сключила 46 бр. договори с външни 

оценители по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/1.1.1-

01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия‖.   

Постигнати резултати: 

 Успешно са реализирани процедури за подбор на проекти и ефективна оценка на проектни 

предложения в съответствие с европейското и българското законодателство; 

 Увеличен е броят на сключените договори по операциите на делегираните оси. 

Дейност 5 „Наблюдение и контрол на изпълнението на сключените договори по 

приоритетна ос 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”“ 

1. Описание на дейността 

Наблюдение, контрол, систематично събиране, проверка, анализ и използване на информация 

за отчитане на техническото изпълнение и напредъка при изпълнение на договорите по делегираните 

приоритетни оси на ОП „Конкурентоспособност‖. Основен инструмент за това са проверките на 

място, тъй като чрез тях се проследява напредъкът в реализирането на дейностите, ефектът и 

качеството им, съответствието с общата и конкретни цели на договора, степента на изпълнение на 

заложените проектни индикатори, както и проверка на действителността на декларираните разходи. 

2. Резултат от дейността 

В резултат на проведената през 2010 г. открита процедура по реда на ЗОП е сключено 

рамково споразумение ОПК-5-1-1/07.10.2010 г. за извършване на мониторинг (оперативен и 

технически) от външни експерти на изпълнение на операциите и отделните договори, включително за 

извършване на проверки на място, оценка на съответствието на извършени строително-монтажни 

работи, спрямо одобрените в проекта и договора. Съгласно цитираното рамково споразумение са 
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извършени посещения на място след приключване на дейности по проекти и е изготвена експертна 

оценка на СМР по следните  договори: 

Процедура BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация на малки и средни 

предприятия” 

 ТММ-02-1/17.07.2009 г. – „Дамвент‖ ООД 

 ТММ-02-26/17.07.2009 г. – „Европа трико‖ АД 

 ТММ-02-39/17.07.2009 г. – „КММ‖ АД 

 ТММ-02-63/17.07.2009 г. – „Транемо-амицбол корпорейшън‖  ООД 

 ТММ-02-65/17.07.2009 г. – „Брист - ХМ‖ АД 

 ТММ-02-71/17.07.2009 г. – „Соколов‖ ООД 

 ТММ-02-75/17.07.2009 г. – „Спартак‖ АД 

 ТММ-02-89/17.07.2009 г. – ЕТ „Ник-пласт-Валя Петрова‖ 

 ТММ-02-91/17.07.2009 г. – „Токаш‖ ООД 

 ТММ-02-127/17.07.2009 г. – „Леновекс‖ ООД 

 ТММ-02-139/17.07.2009 г. – „Инертстрой-Калето‖ АД 

 ТММ-02-157/24.07.2009 г. – „Хлебопроизводство и сладкарство‖ АД 

 ТММ-02-159/24.07.2009 г. – „Булмар‖ АД 

Процедура BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия” 

 ТМГ-02-5/09.07.2009 г. – „Победа‖ АД 

 ТМГ-02-9/09.07.2009 г. – „Хюндай хеви индъстрис Ко. България‖ АД 

 ТМГ-02-19/09.07.2009 г. – „Унифарм‖ АД 

 ТМГ-02-23/09.07.2009 г. – „Либхер Хаусгерете Марица‖ ЕООД 

 ТМГ-02-30/09.07.2009 г. – „Пресков‖ АД 

 ТМГ-02-36/01.10.2009 г. – „Хан Омуртаг‖ АД 

Процедура BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за внедряване в производството на 

иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” 

 ИПП-02-1/26.06.2009 г., „Биовет‖ АД 

На основание чл. 2 (2)  от сключен договор № ОПК—5-1-2/24.02.2011 г. за предоставяне на 

независима експертиза по процедура за провеждане на избор на изпълнители по ЗОП, е извършена 

такава за провеждане на избор на изпълнители по ЗОП по процедура BG161PO003-2.1.07 

„Технологична модернизация е големи предприятия‖. Експертната оценка е предоставена по 

договори за безвъзмездна финансова помощ 2ТМГ-02-12/11.03.2011 г. с наименование на проекта 

"Технологичо обновление на Отделението по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Свети Иван Рилски" 

чрез внедряване на иновативно оборудване‖ и 2ТМГ-02-16/11.03.2011 г. с наименование на проекта 

"Интегрален център за хирургично лечение на тумори и травми‖. 

Дейностите, свързани с извършване на оперативен мониторинг от МЗ през отчетният период 

са както следва: 

 През отчетния период по Приоритетна Ос 1 са извършени 41 броя проверки на място за 

верификация от експерти от МЗ и независими експерти, свързани с техническото изпълнение на 

заложените дейности в договорите за безвъзмездна финансова помощ. 

През отчетния период по Приоритетна Ос 2 са извършени 439 броя проверки на място за 

верификация от експерти на МЗ, свързани с техническото изпълнение на заложените дейности в 

договорите за безвъзмездна финансова помощ. 

 През отчетния период са проведени общо 6 (седем) работни срещи и обучения, във връзка с 

провеждания мониторинг по изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ по 

Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност‖. 

 През отчетния период са проведени общо 12 (дванадесет) месечни срещи за наблюдение на 

напредъка по Оперативна програма «Конкурентоспособност», във връзка с провеждания мониторинг 

по изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ по Приоритетни оси 1 и 2 на ОП 

„Конкурентоспособност‖. 

 През посоченият период са извършени 4 проверки на място, във връзка със сигнали за 

нередност по договори за безвъзмездна финансова помощ. 

Дейност 6 „Управление на проекта“ 

1. Описание на дейността 

Осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители на дейности по проекта, верификация на 

направените разходи, подготовка на финансовите и технически отчети съгласно изискванията на 

Договарящия орган, както и осигуряването на необходимите условия за осъществяване на 
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мониторинга и оценката на изпълнението на проекта от страна на Договарящия орган. 

2. Резултат от дейността 

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. 

Постигнати резултати:  

    Обезпечено управление на проекта. 

    Осигурено изпълнението на проектните дейности съобразно предварителния план – график. 

В рамките на отчетния период стартират предварителните дейности за подготовка на документация 

за провеждане и възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители на дейности по проекта, 

както подробно е описано по-горе.  

Дейност 7: Одит на проекта.  

За периода от 01 януари до 31 декември 2011 г. не е предвидено изпълнението на дейност 7 от 

плана за действие. 

 

6.1.3.2 Трудности по време на изпълнението на проекта 

Ефективно изпълнение на дейностите по договора изисква преодоляването на следните основни 

трудности:  

 Наличие на текучество сред служителите на МЗ. 

 Недостатъчна обезпеченост на МЗ 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.  

 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 2     0 

Цел 0 0 0 

1 
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2 
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ни 

1 
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а 
1 
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на 
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4 
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1 
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1 
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на 
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положение  

0          

Показател 2 
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кампании 
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резултат 

1 

националн

а 

кампания 
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ионни 

събития 

1 
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кампан
ия с 14 
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я в 
инфор

мацион

ни 
събити

я 

 

1 
инфор

мацио
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кампан

ия за 

инстит
уциона

лните 

бенефи
циенти 

по 

Приор
итетна 

ос 4 на 

ОПК с 

6 
срещи  

 

2 
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кампан
ии и 31 

участи

я в 
инфор
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нни 
събити

я 

4 
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ии и 30 

участи

я в 
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събити

я 

    

9 
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ии с 
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участи

я в 

инфор
мацион

ни 

събити
я 

Цел 

 
0 0 0 19   45   45 

Изходно 

положение 
0          
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6.2 Изплащане на допълнителни възнаграждения на служителите на дирекция ЕФК, 

Вътрешен одит и на ИАНМСП, в качеството и на МЗ по Оперативната програма 

В допълнение към гореописаните проекти по приоритетна ос 5 на ОП 

„Конкурентоспособност―, през 2010 г. зам. министъра на икономиката, енергетиката и туризма и 

ръководител на УО е издал пет заповеди за изплащане на допълнителни възнаграждения на 

служителите на дирекция ЕФК, Вътрешен одит и на ИАНМСП, в качеството и на МЗ по 

Оперативната програма, съгластно утвърдени от министъра на финансите списъци, изпълняващи 

функции по управление на средствата от структурните фондове на ЕС, в съответствие на 

разпоредбите на ПМС 67 на МС от 14.04.2010 г. (обн., ДВ, бр. 32 от 27.04.2010 г.) за заплатите в 

бюджетните организации и дейности за служители, както следва:  

 Заповед РД – 16-408/15.04.2011 г. на заместник - министъра на икономиката, енергетиката и 

туризма и ръководител на УО за изплащане на допълнителни възнаграждения в размер на основната 

месечна заплата на служителите в дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност‖, 

считано от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. с обща стойност на безвъзмездната помощ 722 675.91 лв. 

(369 503.99 евро). 

 Заповед РД – 16-600/01.06.2011 г. на заместник - министъра на икономиката, енергетиката и 

туризма и ръководител на УО за изплащане на допълнителни възнаграждения в размер на основната 

месечна заплата на служителите в дирекция „Вътрешен одит‖, считано от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 

г. с обща стойност на безвъзмездната помощ 114 559.56 лв. (58 574.27 евро). 

 Заповед РД – 16-1192/02.11.2011 г. на заместник - министъра на икономиката, енергетиката и 

туризма и ръководител на УО за изплащане на възнаграждения на служителите назначени по трудово 

правоотношение на длъжност „сътрудник по УЕПП― дирекция ЕФК на УО на ОПК, считано от 

01.11.2011 г. до 31.12.2014 г. с обща стойност на безвъзмездната помощ 957 956.88 лв. (489 803.09 

евро). 

 Заповед РД – 16-442/21.04.2011 г. на заместник - министъра на икономиката, енергетиката и 

туризма и ръководител на УО за изплащане на допълнителни възнаграждения в размер на основната 

месечна заплата на служителите в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 

предприятия, считано от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. с обща стойност на безвъзмездната помощ 

1 449 211.08 лв. (740 981.23 евро). По тази заповед има регистрирана нередност при извършен 

одит от ИА „Одит на средствата от ЕС“. От страна на УО са предприети действия и 

нередността е закрита. 

  Заповед РД – 16-1300/23.11.2011 г. на заместник - министъра на икономиката, енергетиката и 

туризма и ръководител на УО за изплащане на възнаграждения на служителите назначени по трудово 

правоотношение на длъжност „сътрудник по управление в ГДКИ― на ИАНМСП, в качеството на МЗ 

по ОПК, считано от 01.01.2011 г. до 31.12.2012 г. с обща стойност на безвъзмездната помощ 

430 262.88 лв. (219 993.29 евро). 

 

7 ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ 

Основните информационни и комуникационни дейности, свързани с ОП 

„Конкурентоспособност”,  извършени в периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г., могат да се 

структурират, както следва:  

 

7.1 Информационни кампании и събития в страната 

 В периода 01.02.2011 г. до 09.02.2011 г. в 6 града на страната - Бургас, Варна, Враца, 

Пловдив, Русе и София, УО и МЗ организираха провеждането на информационна кампания за 

представянето на десет отворени за набиране на проектни предложения процедури за конкурентен 

подбор на проекти по приоритетна ос 1 по ОП „Конкурентоспособност‖, както следва: 

„Технологична модернизация в малки и средни предприятия‖, „Подкрепа за предприятия и 

кооперации на хора с увреждания‖, „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори‖, 

„Разработване на иновации от стартиращи предприятия‖, „Подкрепа за внедряване в производство на 

иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги‖, „Създаване на нови и 

укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер‖, „Създаване на нови и укрепване на 

съществуващи технологични центрове‖, „Подкрепа за развитието на клъстерите в България‖, 

„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни 

продукти, процеси и услуги‖, както и „Подкрепа за създаване на технологични паркове‖. Кампанията 

премина при засилен интерес от страна на бизнеса и научно-изследователските  среди. Регистрирано 

е участие на 870 потенциални бенефициенти.  
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 В периода 13.06.2011 г. до 22.06.2011 г. в 8 града на страната - Бургас, Варна, Враца, 

Пловдив, Русе, Габрово, Благоевград и София,  УО и МЗ организираха провеждането на 

информационна кампания за разясняване на шест отворени за набиране на проектни предложения 

процедури за конкурентен подбор на проекти по приоритетна ос 1 по ОП „Конкурентоспособност‖, 

както следва: "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на 

иновативни продукти, процеси и услуги", "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни 

продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги", "Разработване на иновации от стартиращи 

предприятия", "Подкрепа за създаване на технологични паркове", "Създаване на нови и укрепване на 

съществуващи офиси за технологичен трансфер", както и "Създаване на нови и укрепване на 

съществуващи технологични центрове". Информационните дни протекоха по предварително изготвен 

и съгласуван график. В информационната кампания участвах 444 потенциални бенефициенти.  

 В периода 31.08.2011 г. - 02.09.2011 г. в 3 града на страната: Варна, Пловдив и София се 

проведе информационна кампания по процедура: BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно 

признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията‖ по Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика‖ 2007-2013. с участие на 249 

потенциални бенефициенти. 

 В периода 01.12.2011г. - 05.12.2011г. в 5 града на страната: Плевен, Варна, Велико 

Търново, Пловдив и София е проведена Информационна кампания по процедури: BG161PO003-

2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия‖;BG161PO003-2.3.01 

„Инвестиции в „зелена индустрия‖;BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и 

развойна дейност на българските предприятия‖ с участие на 412 потенциални бенефициенти.  

Общият брой участници в 22-та информационни дни в рамките на четирите национални 

информационни кампании по ОП „Конкурентоспособност‖ през 2011 г. възлиза на 1975 бр. 

На 15.02.2011 г., като част от политиката на Министерството на икономиката, 

енергетиката и туризма за откритост и прозрачност по ОП "Конкурентоспособност", целяща 

подобряване информираността на бенефициентите, улесняване на достъпа до финансиране и 

по-висока усвояемост на средствата от Структурните фондове на ЕС, бе проведен семинар, на 

който бяха представени следните презентации: Промени, направени по ОП „Конкурентоспособност" 

до момента, намаляване на бариерите и прозрачност на процедурите; Основни грешки при 

кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - 2010 г.: 

BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия", BG161PO003-

2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия", BG161PO003-2.1.08 „Покриване на 

международно признати стандарти"; Промени, които Управляващият орган на ОП 

„Конкурентоспособност" обмисля да направи, за преодоляване на констатираните проблеми или 

неразбиране от страна на кандидатите по процедури по ОП „Конкурентоспособност". 

На 22 февруари 2011 г. от ръководството на ИАНМСП бе проведена пресконференция на 

тема „Усилия и трудности на ИАНМСП при насърчаване на бизнеса” в присъствието на 13 

журналисти от водещи медии. 

Продължава работата на откритата Приемна за граждани по ОПК, която работи ефективно 

от 1 ноември 2010 г. в сградата на МИЕТ на ул. „Славянска" № 8, ет. 1. Приемната е отворена всяка 

сряда от 14,00 до 16,00 ч., като целта й е да се осигури възможност на гражданите да се срещнат с 

експерти от дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ и да поставят своите 

въпроси, свързани с обща информация относно възможностите, които предоставя ОП 

„Конкурентоспособност‖, информация относно предстоящи процедури по ОП 

„Конкурентоспособност‖, информация относно източниците, от които могат да получат по-подробна 

и изчерпателна информация по въпроси за предстоящи процедури и възможностите, предоставяни от 

програмата. Записването за посещение на Приемната и задаването на въпроси към Управляващия 

орган се извършва всеки ден от 10,00 до 12,00 ч. по телефон или чрез попълване и изпращане по 

електронна поща на типово заявление. 

В периода 29 – 30 юли 2011 г. в к.к. Боровец се проведе семинар за журналисти, посветен 

на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, 

организиран от МИЕТ, в който участие взеха министърът на икономиката, енергетиката и туризма г-н 

Трайчо Трайков, заместник-министърът на икономиката енергетиката и туризма г-н Евгени Ангелов, 

съветникът по европейски програми и проекти на министъра г-жа Жулиета Хубенова, експерти от УО 

на ОП „Конкурентоспособност― и журналисти от водещи електронни и печатни медии. В рамките на 

семинара бе организирано и посещение на проект, финансиран със средства на Оперативна програма 

„Конкурентоспособност‖ в гр. Самоков. 

 

7.2 Работни срещи с представители на бизнеса с представители на бизнеса – кандидат-
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бенефициенти и бенефициенти по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г. 

Продължава работата на откритата Приемна за граждани по ОПК, която работи ефективно 

от 1 ноември 2010 г. в сградата на МИЕТ на ул. „Славянска" № 8, ет. 1. Приемната е отворена всяка 

сряда от 14,00 до 16,00 ч., като целта й е да се осигури възможност на гражданите да се срещнат с 

експерти от дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ и да поставят своите 

въпроси, свързани с обща информация относно възможностите, които предоставя ОП 

„Конкурентоспособност‖, информация относно предстоящи процедури по ОП 

„Конкурентоспособност‖, информация относно източниците, от които могат да получат по-подробна 

и изчерпателна информация по въпроси за предстоящи процедури и възможностите, предоставяни от 

програмата. Записването за посещение на Приемната и задаването на въпроси към Управляващия 

орган се извършва всеки ден от 10,00 до 12,00 ч. по телефон или чрез попълване и изпращане по 

електронна поща на типово заявление. 

 През отчетния период 1 януари – 31 декември 2011 г. с цел повишаване на информираността, 

прозрачността и публичността относно операции и мерки за подкрепа на българските предприятия и 

за повишаване на тяхната конкурентоспособност, експерти от ГД „Конкурентоспособност и 

иновации‖ в ИАНМСП от централна администрация и регионалните сектори са организирали и 

провели общо 1756 / хиляда седемстотин петдесет и шест/  работни срещи с представители на 

бенефициенти и потенциални бенефициенти по Оперативната програма.   

 

7.3 Участия на експерти от УО и МЗ в семинари, работни срещи, дискусии и др. събития  

УО на ОП „Конкурентоспособност‖ взе участие в Международно изложение за проекти по 

европейски и международни програми „Европа за нас”, проведено в периода 13 - 15 май 2011 г. в 

градинката зад НДК. В изложението участваха всички оперативни програми в България, Програмата 

за развитие на селските райони, Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство", както и 

редица бенефициенти по европейски програми. От страна на Министерството на икономиката, 

енергетиката и туризма в събитието участие с презентация взе г-жа Жулиета Хубенова, съветник 

„Европейски програми и проекти‖ на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.  

 Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-

2013 бе представена с информационен  щанд в шатра № 3, където гражданите имаха възможност да 

получат отговор на своите въпроси, както и най - актуална информация за възможностите, които 

Оперативната програма предоставя, като щандът бе посетен от над 600 заинтересовани лица. 

Специално за изложението бяха изработени 1500 печатни информационни материали, 

раздадени по време на събитието, със следните заглавия: 

 „Отворени процедури за набиране на проектни предложения по Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика‖  2007-2013‖; 

 „Примери за успешни проекти, финансирани по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика‖ 2007-2013‖; 

 „Напредък по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика‖ 2007-2013‖. 

В периода 1 януари – 31 декември 2011 г. с цел повишаване на информираността, 

прозрачността и публичността, експерти от УО и МЗ са участвали като лектори с представяне на 

Оперативна програма „Конкурентоспособност‖ и възможностите за кандидатстване по отворени за 

набиране на проектни предложения процедури в над 30 информационни форуми – конференции, 

семинари, обучения и делови срещи.  

 

7.4 Обучения на бенефиценти на договори за безвъзмездна финансова помощ 

През отчетния период - 01 януари – 31 декември 2011 г. ИАНМСП в качеството й на Междинно 

звено по изпълнението на Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност‖, съвместно с 

Управляващия орган - дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност‖ в МИЕТ, въведоха 

като като добра практика, организираха и проведоха общо 8 /осем/ обучения за бенефициенти, 

непосредствено след сключване и влизане в сила на договорите  им за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативната програма, за разясняване на изискванията за техническо и 

финансово изпълнение на договорите и ефективно провеждане на процедури за избор на изпълнител 

съгласно разпоредбите на ПМС 55/2007г. Обученията са изброени и систематизирани в следната 

таблица: 
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ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ОПК ПРЕЗ 2011 г. 

№ Процедура 
Дата и място на 

провеждане 
Организатор Брой участници 

1 
BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация 
в малки и средни предприятия‖  

08-10.03.2011г., 

Лесотехнически 

университет 

МЗ 210 представители на фирми 

2 
BG161PO003-2.1.07 "Технологичнамодернизация в 

големи предприятия"  

29.03.2011г., 

сграда на МИЕТ 
МЗ 39 представители на фирми 

3 
BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно 

признати стандарти‖  

14-17.06.2011г., 

Лесотехнически 
университет 

МЗ 247 представители на фирми 

4 

BG161PO003 - 1.1.1-01/2007 „Подкрепа за 

създаване и развитие на стартиращи иновативни 
предприятия‖     

27.10.2011г., сграда на 

ИАНМСП 
МЗ 16 представители на фирми 

5 

BG161PO003 – 1.1.03 „Развитие на стартиращи 

иновативни предприятия чрез подкрепа за 

внедряване на иновативни продукти, процеси и 
услуги‖ 

27.10.2011г., сграда на 

ИАНМСП 
МЗ 3 представители на фирми 

6 
BG161PO003 – 2.4.01 „Подкрепа за развитието на 

клъстерите в България‖ 

27.10.2011г., сграда на 

ИАНМСП 
МЗ 13 души. 

7 
BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация 

в малки и средни предприятия‖ 

01-2.11.2011г., 
Лесотехнически 

университет 

МЗ 152 представители на фирми 

8 
BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в 
производство на иновативни продукти, процеси и 

предоставяне на иновативни услуги‖ 

07.12.2011г., сграда на 

ИАНМСП 
МЗ 16 представители на фирми 

 

7.5 Работни срещи на служителите на Междинното звено по ОП ”Конкурентоспособност” 

В периода 01.01.-31.12.2011г.,  с цел повишаване на административния капацитет на 

служителите на МЗ, на база изготвен Анализ за нуждите от обучение, бяха проведени  6 бр. (шест) 

работни срещи, с цел  придобиване на нови и развитие на съществуващи знания, във връзка със 

задълженията им по изпълнението на делегираните дейности по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика‖ 2007 – 2013 г., както следва:  

 11.02. - 13.02.2011 г. – работна среща на 115 служители на МЗ  на тема „Функции, 

отговорности и взаимодействие между структурните звена  на ИАНМСП като МЗ в изпълнение на 

утвърдените на 04.01.2011г. Процедурен наръчник и Системите за управление и контрол по 

Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика‖ 2007 – 2013г., гр.Велинград, хотел „Олимп‖. 

 27.05. - 29.05.2011 г. - работна среща на 117 служители на МЗ  на тема„Взаимодействие 

между структурните звена при изпълнение на дейностите по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика‖ 2007 – 2013г.‖, 

гр.Велинград, хотел „Свети Спас‖ . 

 08.07. до 10.07.2011 г.- работна среща на 104 служители на МЗ  на тема „Оптимизиране на 

изпълнението и подобряване на взаимодействието при управление и контрол на Приоритетни оси 1 и 

2  на Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика»  2007-

2013г., Старозагорски минерални бани,  хотел „Калиста‖. 

 16.09.2011г. - работна среща на 17 служители на МЗ – началници на Регионалните сектори на 

ИАНМСП, експерти и началници от отдели ЗАН, МФУ и ИАД на тема „Анализ, обсъждане и 

разрешаване на казуси  при прилагане на ПМС 55/2007 за провеждане на процедури за избор на 

изпълнител при изпълнение на договори за БФП по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика‖2007-2013г.,  гр.София, ИАНМСП. 

 04.11. - 06.11.2011 - работна среща на 121 служители от МЗ на тема: „Подобряване на 

взаимодействието между отделите в ГД «Конкурентоспособност и иновации» за оптимизиране 

изпълнението на делегираните дейности по Приоритетни оси 1 и 2  на Оперативна програма 

«Развитие на конкурентоспособността на българската икономика»  2007-2013 г., гр.Трявна, хотел 

„Калина Палас‖. 

 16.12. - 18.12.2011 - работна среща на 123 служители от МЗ във връзка с осъществяване на 

процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и провеждане на мониторинг по 

изпълнение на сключените договори по конкретни операции по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна 

програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика»  2007-2013г., гр.Банско, 

хотел „Бяла мура‖. 

Работните срещи са проведени като част от дейностите, предвидени за изпълнение в рамките 

на Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-5.0.01-C0005-
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C0001 от 08.09.2009г. „Развитие на капацитета на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките 

и средните предприятия за ефективно управление и изпълнение на Приоритетни оси 1 и 2 на ОП 

„Конкурентоспособност‖, изпълняван от ИАНМСП по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ‖ на 

оперативната програма.  

 

7.6 Поддържане и обновяване на Интернет страниците на УО и МЗ  

Интернет страниците на УО и МЗ по Приоритетни оси 1 и 2 на ОПК – 

www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org се актуализират регулярно.  

През 2011г. бяха разработени и пуснати в експлоатация на 24.10.2011г. новите  интернет 

страници на Управляващия орган и на Междинното звено по Оперативна програма 

„Конкурентоспособност‖ в рамките на  договор №1/07.01.2010г. между МИЕТ  и фирма 

‖Митов.НЕТ‖ ЕООД за „Разработване и поддръжка на интернет сайтовете на Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика‖2007-2013г.  

През 2011г., отговорните отдели в УО и МЗ извършиха анализ, актуализиране и техническо 

прехвърляне на информацията от вече съществуващите в новосъздадените интернет страници на УО 

и МЗ. Прецизирани са всички публикувани данни и документи в съответствие с действащата 

нормативна уредба и утвърдените  процедури. Към 24.10.2011г. новите интернет страници са 

активирани и функционират в публичното пространство с адреси: www.opcompetitiveness.bg и 

www.ibsme.org. Новосъздадените интернет страници съдържат всички необходими и задължителни 

атрибути: в заглавната страница се съдържа лого на Оперативната програма и лого на ЕС/ЕФРР; 

спазени са изискванията за публичност и визуализация; поддържат се  и английски версии. Изградени 

са и функционират връзки между двете страници.   

 

7.7 Добри практики 

УО, със съдействието на МЗ, поддържа и разширява базата си данни с успешно изпълнени 

проекти по ОП „Конкурентоспособност“ (добри практики) с цел популяризиране и 

разпространяване на добри практики, като същата се използва при подготовка на печатни издания, 

организиране на събития и други медийни изяви. 

Примерите за добри практики се публикуват на сайта на УО в раздел „Успешно изпълнени 

проекти по ОП „Конкурентоспособност―, както и в обособената секция „Добри практики‖ на единния 

информационен портал за обща и специализирана информация за управлението на Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на ЕС в България www.eufunds.bg, поддръжан от дирекция 

„Информация и системи за управление на средствата от ЕС‖ в Министерски съвет.  

За участието на УО на ОП „Конкурентоспособност‖ в Международното изложение за проекти 

по европейски и международни програми „Европа за нас― в периода 13-15 май 2011 г. бе изработена 

брошура със заглавие: „Примери за успешни проекти, финансирани по Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика‖ 2007-2013‖. 

Напредъкът по изпълнението на комуникационни дейности се наблюдава и оценява от МЗ 

чрез количествени и качествени индикатори за изпълнение на заложените цели. След приключване на 

информационна кампания за представяне на отворени процедури за подбор на проектни предложения 

по ОПК, МЗ изготвя и представя на УО отчет – с посочени количествени индикатори – бр. участници 

в информационните дни, бр. публикации в медии и др.; анализ на поставените от страна на 

потенциалните бенефициенти въпроси и др. Всеки месец МЗ подава в УО справка / доклад по 

изпълнението на Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност‖, вкл. справка за извършените 

информационни и комуникационни дейности, в която МЗ отчита изпълнението на комуникационните 

дейности по количествени и качествени индикатори.   

 

8 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 2011 г. бяха извършени одити, както следва: 

1. В периода 01.10.2010 г. – 31.03.2011 г. ИА ОСЕС в съответствие с чл.62 от  

Регламент (ЕО) № 1083/2006, чл.16 от Регламент (ЕО) № 1828/2006,  извърши втори системен одит 

за увереност относно ефективното функциониране на системите за управление и контрол на 

http://www.opcompetitiveness.bg/
http://www.ibsme.org/
http://www.opcompetitiveness.bg/
http://www.ibsme.org/
http://www.eufunds.bg/
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Управляващия орган и Междинното звено на ОП „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика 2007 – 2013”. 

Целта на одита бе да се получи разумна увереност относно ефективното функциониране  на 

системите за управление и контрол на Управляващия орган и Междинното звено по ОПК в 

съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1083/2006 и Регламент (ЕО) № 1828/2006. 

От одиторите бяха оценени три ключови изисквания към УО и МЗ в съответствие с 

Указанието на Европейската комисия относно обща методология за оценка на системите за 

управление и контрол в страните-членки на ЕС (за програмен период 2007-2013): 

 Ключово изискване 2 – „Адекватни процедури за избор на операции”; 

 Ключово изискване 4 – „Адекватни управленски верификации” ; 

 Ключово изискване 5 – „Адекватна одитна пътека”.  

За тестване на ключов елемент 2 „Избор на операции‖ бяха избрани на извадков принцип 18 

броя проектни предложения, определени, по всички оси на ОПК. За тестване на ключово изискване 4 

„Адекватни управленски верификации‖ одиторите  извършиха детайлни тестове на 16 броя искания 

за плащане (в това число на придружаващите ги разходооправдателни документи, технически 

доклади и финансови отчети), избрани чрез извадка. 

При формиране на общото заключение от одиторите са взети предвид и резултатите от 

извършеното проследяване на предприетите корективни действия по предходни одити и от 

проверките на сигнали: Всички препоръки от одита на операциите са изпълнени, от одита на 

системите са изпълнени; твърдяните в сигналите нарушения не се потвърдиха от нашите проверки. 

За констатираните пропуски са препоръчани корективни действия, като всички са приети и 

изпълнени. 

2. В периода17.10.2011 г. –  25.11.2011 г. ИА ОСЕС извърши трети системен одит за 

увереност относно ефективното функциониране на системите за управление и контрол на 

Управляващия орган и Междинното звено на ОПК.  

Специфичната цел на одита бе да се получи разумна увереност и да се оцени ефективността 

на Ключово изискване 1 „Ясно определяне, разпределение и разделение на функциите между и в 

рамките на УО/МЗ― и по-специално дали въведените процедури осигуряват: 

 адекватно наблюдение на изпълнението на делегираните задачи от УО на МЗ; 

 ясно определяне и разпределение на функциите между и в УО/МЗ; 

и  Ключово изискване 7 „Предприемане на превантивни и коригиращи действия в случай на 

установени при изпълнени одити системни грешки‖ и по-специално дали въведените процедури 

осигуряват: 

 адекватен преглед и проследяване на резултатите от всички одити, изпълнени от съответните 

одитиращи съгласно чл. 62 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, включително адекватно документиране 

на тези прегледи; 

 изпълнение на превантивни и коригиращи действия в случай на системни грешки. 

Предварителният  одитен доклад беше връчен на ръководството на Управляващия орган на 20 

януари 2012 г. и в договорения срок с писмо от 23 февруари 2012 г. УО изпрати  писмено становище 

по констатациите и предложените препоръки, както и  допълнително копие от документ във връзка с 

предприети действия за изпълнение на препоръки. 

3. В периода 15.03-30.06.2011 г. ИА ОСЕС извърши втори одит за изразяване на 

увереност, че декларираните  разходи са верни и транзакциите са законосъобразни и редовни 

Целта на одита бе одитния орган да  изрази увереност, че декларираните пред Европейската 

комисия разходи в периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. по ОПК са верни и свързаните с тях 

транзакции са законосъобразни и редовни. Бяха  проверени 100 % от разходите по ОПК, декларирани 

пред ЕК в периода 1.01.2010 г. - 31.12.2010 г., а именно 394 350 645.39 лв.  Проверените разходи са 

направени по 22 проекта. 

За всички констатирани пропуски в проверените проекти са препоръчани корективни 

действия със срокове за изпълнение. УО е предприел съответните мерки и изпълнил направените 

препоръки. 


